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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทาง
ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจ้ี ไตหวัน จํานวน 4 ดาน คือ ความเหมาะสมของ

บริบท  ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของ

โครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ           

ความขยนั  ความซื่อสัตย  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ  ความเอือ้เฟอเผื่อแผและเสียสละ                

ความสุภาพ  ความยุติธรรม  ความมีจิตสาํนึกตอสวนรวม  ความสามคัคี  และประเมินคุณคาและ

ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้เปนครู นักเรียน และผูปกครองนกัเรยีนชวงชัน้ที ่2 และ

ชวงชัน้ที่ 3  โรงเรียนบานมะกอก ปการศึกษา 2552  จํานวน 188 คน จําแนกเปนครู จํานวน 12 คน 

นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 88 คน  และผูปกครองนกัเรยีนชวงชัน้ที ่2 และชวงชัน้ที่ 3 

จํานวน 88 คน ซึง่ไดมาโดยการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการศกึษาเปนแบบสอบถามที่ผูรายงานไดสรางขึ้น แบงเปน 4 ชุด ขอคําถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  รวมทั้งสิน้จํานวน 54 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง 0.8 

ถึง 1.0 คาอํานาจจาํแนกรายขอ 0.20 ถึง 0.90 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97- 0.99 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลีย่  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   

 

 



ผลการศึกษา  พบวา  

1.  บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณา           

รายขอ พบวา เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 8 ขอ  และระดับมาก 4 ขอ ขอทีม่ี

คาเฉลีย่มากทีสุ่ด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปนในการแกปญหา สวนขอทีม่ี

คาเฉลีย่นอยทีสุ่ดคือ  หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน

ตนสังกัด  

2.  ปจจัยนาํเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 12 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี

แผนการดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน  สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  งบประมาณในการ

ดําเนนิโครงการมีเพยีงพอ 

3.  กระบวนการดําเนนิงานตามโครงการมคีวามเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดบัมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ  และระดับมาก 8 ขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ขณะดําเนนิงานตามโครงการ มีการแกไขปรับปรุงวิธีการ ดําเนนิโครงการเมื่อพบวาบกพรอง 

สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการกาํหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดําเนินโครงการอยาง

ชัดเจนและเหมาะสม  

4.  ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน  ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทกุดาน  และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมีสติ

และละเอียดรอบคอบ  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ  สวนคุณคาและประโยชน

ที่ไดรับจากโครงการ  ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 

จํานวน 2 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถนําความรูที่ได

จากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สวนขอที่มคีาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดคือ สามารถนําหลักการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทํางาน  เมื่อเรียงลาํดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน

ดานทีม่ีคาเฉลีย่มากไปหานอย  สามารถเรียงลําดับไดดังนี้คือ  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ 

ความสุภาพ ความมวีนิัย ความสามัคค ีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความมีจิตสาํนกึตอสวนรวม 

ความซือ่สัตย ความยุติธรรม ความขยัน และความรับผิดชอบ 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและไดรับความอนุเคราะหจากบุคคล           

หลายฝาย  ผูรายงานขอขอบพระคุณ ดร.กติติพงศ โดงพมิาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายวีระเดช  เชื้อไชย  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย    

นายมานพ  เอือ้ศิลามงคล  ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  นายสมจิตร  เยีย่งเสือ  

ผูอํานวยการโรงเรียนกุลโน  และนายสมัพนัธ  พนูศิริ  ศกึษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 ที่ใหความอนเุคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการศึกษา และกรุณา             

ใหคําปรึกษา  แนะนาํ  และตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ตั้งแตเร่ิม

ดําเนนิการจนสําเร็จเรียบรอย   
ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน ผูปกครองนกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน

บานมะกอกทีใ่หความรวมมอืในการวเิคราะหสภาพคุณธรรม วางแผนการดําเนนิโครงการ  กรุณา

แนะนาํ ใหการสนับสนนุงบประมาณ วัสดุอุปกรณและอํานวยความสะดวกในการดําเนนิโครงการ  

และขอขอบคุณ นายรังษ ี ตัง้คณา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงประชานกุูล ที่ใหความอนุเคราะห

ทดลองใชเครือ่งมือกับครู  ขอขอบคุณ นายทนศักดิ์  โรจนบูรณาวงศ และลูก ๆ ตลอดจนผูที่มีสวน

เกี่ยวของทุกทานที่ชวยใหการประเมินโครงการครั้งนี้สําเรจ็ลุลวงไดดวยดี 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีของรายงานฉบับนี้ ผูรายงานขอมอบเปนสิ่งบูชาพระคุณ         

ของบิดามารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 

 

ฉันทนา  โรจนบูรณาวงศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

บทที ่ หนา 
 

  1  บทนํา........................................................................................................................... 1 

ความเปนมาของการประเมนิโครงการ....................................................................... 1 

วัตถุประสงคของการประเมนิโครงการ....................................................................... 3 

ความสาํคัญของการประเมนิโครงการ....................................................................... 3 

ขอบเขตของการประเมินโครงการ............................................................................. 4 

กรอบแนวคิดของการประเมินโครงการ...................................................................... 4 

นิยามศัพทเฉพาะ................................................................................................... 4 

 

2  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของ...................................................................................... 6 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม............................................................... 7 

แนวทางการปลูกจิตสํานกึคณุธรรมของมูลนิธิพทุธฉือจ้ี ไตหวัน................................... 38 

การประเมนิโครงการ.............................................................................................. 42 

สภาพของโรงเรียนบานมะกอก............................................................................... 63 

แนวทางการดาํเนนิงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบานมะกอก.......... 66 

งานวิจยัที่เกี่ยวของ……………….......................................................................... 83 

 

3  วิธีดําเนนิการศึกษา.................................................................................................... 93 

ประชากรและกลุมตัวอยาง.................................................................................... 93 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล................................................................... 93 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ................................................................................ 95 

การเก็บรวบรวมขอมูล........................................................................................... 96 

การวิเคราะหขอมูล................................................................................................ 97 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล................................................................................ 97 

 
 



สารบัญ  (ตอ) 

บทที ่ หนา 

4  ผลการวิเคราะหขอมูล.............................................................................................. 100 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ........................................................ 100 

ตอนที่ 2  บริบทของโครงการ................................................................................ 101 

ตอนที่ 3  ปจจัยนําเขาของโครงการ...................................................................... 102 

ตอนที่ 4  กระบวนการดําเนนิงานตามโครงการ...................................................... 104 

ตอนที่ 5  ผลผลิตของโครงการ.............................................................................. 105 

 

5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ......................................................................... 113 

วัตถุประสงคของการประเมนิโครงการ................................................................... 113 

วิธีดําเนินการประเมินโครงการ.............................................................................. 113 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ.................................................................... 114 
การวิเคราะหขอมูล.............................................................................................. 114 
สรุปผลการประเมินโครงการ................................................................................ 115 
อภิปรายผล........................................................................................................ 117 
ขอเสนอแนะ....................................................................................................... 121 

บรรณานุกรม.............................................................................................................. 122 

ภาคผนวก.................................................................................................................. 109 
ภาคผนวก  ก  รายชื่อผูเชีย่วชาญและหนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ....................................................................................... 110 
ภาคผนวก  ข  ดชันีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) ................................ 118 
ภาคผนวก  ค  คาอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม....................... 124 

ภาคผนวก  ง  แบบสอบถาม............................................................................... 127 

ภาคผนวก  จ  ภาพถายกิจกรรมในการดําเนินโครงการ......................................... 138 
ภาคผนวก  ฉ  หลักฐานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ........................................  

ประวัติยอผูศึกษา..........................................................................................................  
 

 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หนา 

 

  1  องคประกอบของโครงการ.......................................................................................... 46 

  2  ตารางวิเคราะหประเดน็ที่ตองการประเมิน................................................................... 59 

  3  สรุปลักษณะของการประเมินโดยใช CIPP Model........................................................ 60 

  4  แผนการจดัชั้นเรียนและจํานวนนักเรียน....................................................................... 65 

  5  ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา............................................................ 66 

  6  การดําเนนิงานพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักเรียน.......................................................... 68 

  7  วิธีดาํเนนิการ/กจิกรรม................................................................................................ 72 

  8  ปฏิทนิงาน................................................................................................................. 73 

  9  รายละเอียดงบประมาณ............................................................................................. 74 

  10  รายละเอียดการประเมินผล....................................................................................... 74 

  11  วัน/เวลาในการจัดกิจกรรมประจําวนั.......................................................................... 83 

  12  รายการประเมิน เครื่องมือ และแหลงขอมูลที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล...................... 94 

  13  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม................................................................................. 100 

  14  ผลการประเมินบริบทของโครงการ............................................................................ 101 

  15  ผลการประเมินปจจัยนาํเขาของโครงการ.................................................................. 102 
  16  ผลการประเมินกระบวนการดําเนนิงานตามโครงการ................................................. 104 

  15  ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก                   จําแนกตาม

สถานะของผูตอบเปนรายดาน และโดยรวม

........................................................................................ 84 

  16  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความขยันของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 85 

  17  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความประหยัดของนักเรยีน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 86 



  18  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความซื่อสัตยของนกัเรียน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 87 

  19  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความมีวนิัยของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 88 

  20  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความสุภาพของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 89 

  สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที ่ หนา 

 

  21  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความสะอาดของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 90 

  22  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความสามัคคีของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 91 

  23  คุณธรรมพื้นฐาน ดานความมนี้ําใจของนักเรยีน โรงเรียนบานมะกอก                                                      

จําแนกเปนรายขอ และโดยรวม..........................................................................................

 92 

  24  ความรูหรอืประโยชนทีไ่ดรับจากโครงการเสริมสรางและพัฒนา                                             

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก  จําแนกเปนรายขอ                        

และโดยรวม

........................................................................................................................ 93 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หนา 

 

  1  ลักษณะของโครงการ

............................................................................................................ 24 

  2  องคประกอบของโครงการ

.................................................................................................... 26 

  3  ประเภทของการประเมนิโครงการตามเกณฑที่แบงใช..........................................................

 32 

  4  ความสัมพันธระหวางประเภทของการตัดสินใจและประเภทของการประเมิน..................... 38 

  5  ความสัมพันธระหวางระบบโครงการกับระบบการประเมิน................................................42

 

 

  

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาของการประเมินโครงการ 

ทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่10               

(พ.ศ. 2550-2554) กําหนดขึ้นบนพืน้ฐานการเสริมสรางทนุของประเทศทั้งทนุทางสงัคม ทนุเศรษฐกจิ 

และทนุทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง ยึด “คนเปนศูนยกลางการพฒันา” 

และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” มาเปนแนวทางปฏิบัต ิเพื่อมุงสู “สังคมอยูเยน็เปนสขุ

รวมกัน” ดังนัน้ยทุธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสาํคัญลําดับสูงกบัการพัฒนา

คุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบ           

จากการพัฒนา ขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ จึงจําเปนตอง

พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลทัง้จิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถ เพื่อให

เพียบพรอมทัง้ดาน “คุณธรรม” และ “ความรู” ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” 

รอบคอบและระมัดระวัง ดวยจิตสํานกึในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ทําใหรูเทาทนัการเปลี่ยนแปลง

และสามารถตดัสินใจโดยใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการดําเนนิชวีิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตย

สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร อันจะเปน “ภูมิคุมกันในตวัที่ด”ี ใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง        

ที่จะเกิดขึ้น ดํารงชีวติอยางมีศักดิ์ศรีและมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม อยูในครอบครวัทีอ่บอุน

และสังคมที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกนัเปนพลงัในการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิใหมีคุณภาพ          

มีเสถียรภาพและเปนธรรม รวมทัง้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนฐาน           

การดํารงชวีิตและการพฒันาประเทศอยางยั่งยืน นําไปสูสังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกนั (สํานกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 47)   

สภาพความเปนจริงในปจจุบันพบวา คนไทยกาํลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม จริยธรรม 

และพฤติกรรม เชื่อมโยงถึงการดําเนินชวีติ ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคน          

ในสังคม  เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติที่เขาสูประเทศไทยผานสื่อ             

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสรางสรรคยังมนีอย ส่ือทีเ่ปนภัยและผดิกฎหมายมีการเผยแพรมากขึ้น            

แมมีมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด เว็บบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 3 เทาตัว ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชนยงัไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประกอบกับ

สถาบนัทางสงัคม อาท ิสถาบันครอบครัว สถาบนัศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาทนอยลง        

ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 50)   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย                
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เร่ือง “สํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” ประชาชนจะถกูสํารวจเกี่ยวกับ

คุณธรรม 7 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา 

ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ พบวา กลุมเยาวชนที่มีอายุต่าํกวา 20 ป ซึ่งยังเปนนักเรยีน/

นักศึกษา มีคาคะแนนคุณธรรมทั้ง 7 ดาน ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอายุอ่ืน ๆ  (ศูนยวิจัยเอแบค

นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ  มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ.  2551 : ก) 

การที่จะทาํใหคนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพ่ึงประสงคไดนั้น ทุกฝาย

จะตองรวมมือชวยกนัในการสงเสริมบทบาทครอบครัว องคกรทางการศาสนา โรงเรียน ชุมชน 

องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อให

เปนกลไกเกื้อหนนุใหคนไทยเปนคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวนิัย ซื่อสัตยสุจริต มีความสามัคค ี        

ความรักชาติ มีจิตสํานกึรับผิดชอบตอสังคม และลดปญหาทุจริตประพฤติมิชอบรวมทัง้มีสวน

สนับสนนุการสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชนตลอดทุกชวงอายุ โดยสราง

การปลูกจิตสาํนึกในความรกัชาต ิและความเปนไทยอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเนนการรณรงค 

ใหทุกฝายในสงัคม รวมทัง้สงเสริมบทบาทอาสาสมัครในการกระตุนใหคนไทยมีระเบียบวนิัย รูจัก

หนาที ่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความสามัคคี และความรกัชาต ิมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม 

ตระหนักถึงคณุคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการปองกนัและแกไขปญหาสังคมที่สําคัญ

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 47)   

ผูรายงานไดรับคําสั่งใหมาดาํรงตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานมะกอก  อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อเดือนตุลาคม 2551  

ไดศึกษาสภาพปจจุบนัปญหา ความตองการและความจําเปนในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน 

โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน และ

ผูนําชุมชน พบวา นักเรียนโรงเรียนบานมะกอกมีปญหาดานความประพฤติหลายประการ  ไดแก           

ขาดความรับผิดชอบ ไมมีระเบียบวินัย มาโรงเรียนสาย หนีเรียน  สูบบหุร่ี  มีปญหาชูสาว  พูดหยาบคาย  

ทะเลาะววิาท ขาดความกระตือรือรนในการเรียน  สงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน พบวา แนว

ทางการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมผานระบบการศึกษาของมูลนิธพิุทธฉือจ้ี ไตหวนั  ซึ่งประสบ

ความสาํเร็จในการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนผานกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ  

สถานศกึษาทกุระดับสามารถนําแนวทางดงักลาวมาปรับและประยุกตใชรวมกับกระบวนการและ

กิจกรรมที่ไดดําเนนิการอยูแลวไดเปนอยางดี  จึงไดจัดทาํโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียน  โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึก

คุณธรรมของมูลนิธพิุทธฉือจ้ี ไตหวนั โครงการนี้ไดดําเนินกิจกรรมหลายดาน มีการเก็บรวบรวม
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ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง การประชุมหารือรวมกันระหวางคณะครูกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา และสรุปผล         การดาํเนนิงานจากแผนปฏิบัติการในปการศึกษาที่ผาน

มา อยางไรก็ตามขอมูลและขอสรุปตาง ๆ            ยงัไมเพียงพอที่จะบอกไดอยางครบถวนวา

โครงการนี้มีความเหมาะสมในแตละดานมากนอยเพยีงใด และมีขอดีหรือขอบกพรองอยางไร  

ผูรายงานมีความประสงคจะทําการประเมนิโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบาน

มะกอก โดยบรูณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิม กับแนวทางการปลกูฝงจติสํานึกคุณธรรม

ของมลูนธิิพทุธฉือจี ้ไตหวนั เพื่อใหทราบถงึการดําเนนิงานตามโครงการ ขอบกพรอง จุดเดน จุดดอย 

ปญหาอุปสรรคของโครงการ และผลของการประเมินจะเปนประโยชนแกโรงเรียน ชุมชนและหนวยงาน

การศึกษาอ่ืนในการปรับปรุงการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมปีระสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายที่กาํหนด 
 
วตัถุประสงคของการประเมินโครงการ 

1.  เพื่อประเมนิความเหมาะสมของบริบทที่เกีย่วของกบัการดําเนนิโครงการ  

2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของปจจัยนําเขาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ  

3.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

4.  เพื่อประเมนิผลผลิตของโครงการ ในเรื่องตอไปนี ้

4.1  คุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน จํานวน 10 ดาน  ไดแก  ความมีวนิัย ความรับผิดชอบ           

ความขยนั  ความซื่อสัตย  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ  ความเอือ้เฟอเผื่อแผและเสียสละ                

ความสุภาพ  ความยุตธิรรม  ความมีจิตสาํนึกตอสวนรวม  และความสามัคคี  

4.2  คุณคาและประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิโครงการ 

 
ความสําคัญของการประเมินโครงการ 

1.  ทําใหไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ดําเนนิงานตามโครงการ และผลผลิตในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและคุณคาหรือประโยชนที่

ไดรับจากการดําเนนิโครงการ  

2.  นําขอมูลทีไ่ดจากการประเมินไปใชในการกําหนดโครงการ  การจัดสรรงบประมาณ   

การดําเนินโครงการและเพื่อแกไขการบริหารจัดการโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนใชเปน

แหลงเรียนรูสําหรับสถานศกึษาอืน่ ๆ  
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ 

1.  ประชากร ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชวงชัน้ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2552  ดังนี ้ 

1.1  ครู  จํานวน 12 คน 

1.2  นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 113 คน 

1.3  ผูปกครองนักเรียน  ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 113 คน 

2.  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครู  นักเรียน  และผูปกครองนกัเรียน ชวงชัน้ที่ 2  และชวงชั้นที ่3  

ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2552  กําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี ้

2.1  ครู  จํานวน 12 คน  โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง 

2.2  นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 88 คน โดยใชตาราง Krejcie และ 

Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40)  และใชการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) 

2.3  ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 88 คน โดยใชตาราง Krejcie 

และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และใชการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) 

3.  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินโครงการ  วันที่ 1 พฤศจกิายน 2551 ถงึ วนัที่ 30 สิงหาคม 

2552 

 
กรอบแนวคดิของการประเมินโครงการ 

การประเมนิโครงการครั้งนีมุ้งศึกษาการดําเนนิงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน              

โรงเรียนบานมะกอก จํานวน 10 ดาน  ไดแก ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ  ความขยัน ความซื่อสัตย 

ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอือ้เฟอเผื่อแผและเสียสละ  ความสุภาพ ความยุติธรรม 

ความมีจิตสาํนึกตอสวนรวม และความสามัคคี  โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model 

ของสตัฟเฟลบีม 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรยีน โรงเรยีนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลูกฝงจิตสาํนึกคุณธรรมของมูลนธิิพทุธฉือจี้ ไตหวนั 

หมายถงึ โครงการที่มกีิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรยีน จาํนวน 10 ดาน คือ ความมีวินยั 

ความรับผิดชอบ  ความขยนั  ความซือ่สัตย  ความมีสติและละเอยีดรอบคอบ  ความเอือ้เฟอเผื่อแผ                  

และเสียสละ  ความสุภาพ  ความยุตธิรรม  ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม และความสามัคคี  
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2.  การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมนิโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรยีน 

โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลูกฝง

จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิุทธฉือจี้ ไตหวัน โดยใชรูปแบบประเมิน CIPP Model  รายละเอยีด

ดังนี ้

2.1  การประเมินบริบท (Context Evaluation) คือ การประเมินความสอดคลองของ

หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของหนวยงานและตนสังกัด  สภาพความ

เปนจริงความตองการของผูปกครองและชุมชน  วิธีดําเนนิการ  สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนิน

โครงการและการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ 

2.2  การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) คือ การประเมินความรู ความพรอม 

ความสามารถ ความพอเพียง ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ 

กิจกรรมในการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 

2.3  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation) คือ การประเมินเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ  การวางแผน  การดําเนินกิจกรรม  การประชาสัมพันธ  การนิเทศ กํากบั

ติดตาม การวัดและประเมินผล  การใชส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ ในกิจกรรม และสภาพการดําเนินงาน 

2.4  การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น  (Product Evaluation)  คือ การประเมินคุณลักษณะที่

ตองการใหเกดิขึ้นกับผูเขารวมโครงการ  และผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจากโครงการ  โดยประเมนิในเรื่อง

ตอไปนี้ 

2.4.1  คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จาํนวน 10 ดาน คือ ความมีวนิัย ความรบัผิดชอบ 

ความขยนั  ความซื่อสัตย  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ  ความเอือ้เฟอเผื่อแผและเสียสละ  

ความสุภาพ  ความยุตธิรรม  ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม และความสามัคคี  

2.4.2  คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 

3.  ครู  หมายถึง  ครูโรงเรียนบานมะกอก  ซึ่งครูทกุคนทีไ่ดรับมอบหมายในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน โรงเรยีนบานมะกอก โดยบรูณาการ

กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลกูฝงจิตสาํนกึคุณธรรมของมูลนิธพิุทธฉือจี้ 

ไตหวัน   

4.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานมะกอก ที่ไดรับ  

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด   

5.  ผูปกครองนักเรียน  หมายถึง  ผูปกครองของนกัเรียนชวงชั้นที ่2  และชวงชัน้ที่ 3   

โรงเรียนบานมะกอก ที่ไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบานมะกอก โดย

บูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคณุธรรมของมูลนิธิ

พุทธฉือจี้ ไตหวัน ผูรายงานไดศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของ  

แยกตามประเด็นนาํเสนอดงันี ้

1.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม  

1.1  ความหมายของคุณธรรม 

1.2  ความหมายของจริยธรรม 

1.3  ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม  

1.4  แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1.5  แนวทางในการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 

1.6  พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมคาดหวงั 

2.  แนวทางการปลูกฝงจิตสาํนึกคุณธรรมของมูลนิธพิทุธฉือจ้ี ไตหวนั 

3.  การประเมนิโครงการ 

3.1  โครงการ 

3.2  การประเมินโครงการ 

3.3  รูปแบบการประเมินโครงการของสตฟัเฟลบีม 

4.  สภาพของโรงเรียนบานมะกอก   

4.1  ประวัติความเปนมา 

4.2  ขอมูลพื้นฐาน 

5.  แนวทางการดําเนนิงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน  โรงเรียนบานมะกอก 

5.1  กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

5.2  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนา 

5.3  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน  โรงเรียนบานมะกอก 

5.4  รายละเอยีดของกิจกรรมของโครงการ 

5.5  รายละเอยีดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

5.6  ผูรับผิดชอบและวัน/เวลาในการจัดกจิกรรมประจําวัน 

7.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม 

1.  ความหมายของคณุธรรม 
โคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 5) กลาววา  คุณธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วด ี              

เปนกฎเกณฑและมาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติในสังคมและทําใหบุคคลมีการพัฒนา 

จนกระทั่งมีลักษณะพฤติกรรมเปนของตนเอง  มาตรฐานการตัดสินใจของสังคมจะเปนเครื่องตัดสิน

วาการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเชนนั้นเปนเรื่องที่ผิดหรือถกู 

พระธรรมปฎก (2540 : 14)  กลาววา คุณธรรม เปนสภาพของจิตใจ คือ คุณสมบัติ        

ที่เสริมสรางจติใจใหดีงาม  ใหเปนจิตใจทีสู่ง  ประณีตและประเสริฐ 

ประภาศรี  สีหอําไพ  (2540 : 21 )  กลาววา  คุณธรรม  คือ  หลกัธรรมจริยาที่สราง

ความรับผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดภีายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณจนเต็มเปยม 

ไปดวยความสขุ  ความยนิดี   

ดวงเดือน  พันธุมนาวนิ  (2543 : 115)  กลาววา คุณธรรม หมายถึงสิง่ที่บุคคลยอมรบั

วาเปนสิ่งที่ดีงาม  มีประโยชนมากและมีโทษนอย  ส่ิงทีเ่ปนคุณธรรมในแตละสังคมอาจแตกตางกนั  

เพราะการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่วาเปนสิง่ที่ดหีรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  ศาสนาและ

การศึกษาของคนในสังคมนัน้ 

เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์  (2544 : 402)  กลาววา  คุณธรรม (Virtue) หมายถึง 

คุณลักษณะของการมีคานยิมทางศีลธรรมอยางสงู  ความยอดเยี่ยมทางศีลธรรม  ความด ี             

ความถกูตอง ความสามารถแยกสิ่งถกูสิ่งผิด การมีความรู ความเขาใจและการปฏิบัติตามหลักการ

ทางศีลธรรมและจริยธรรมซึง่เปนที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการมีความกลาในการชี้ถกูชี้ผิด ยืนหยดั

อยูบนความถกูตอง และมีสวนในการเสนอแนวทางที่ถกูตองและสรางสรรคใหแกสังคม  

วศิน อิทสระ  (2549 : 199) กลาววา ตามหลักจริยศาสตร คุณธรรมคือ อุปนิสัย             

อันดีงาม ซึง่สะสมอยูในดวงจิต  อุปนิสัยอนันี้ไดมาจากความพยายามและความประพฤติติดตอกัน

มาเปนเวลานาน  คุณธรรมมีความสมัพนัธกับหนาที่เปนอยางมาก  เพราะการทาํหนาที่จนเปนนสัิย

นั่นเอง จะกลายมาเปนอุปนิสัยอนัดีงาม ส่ังสมอยูในดวงจิต เปนบารมี เปนสันดาน ลักษณะอยาง

เดียวกนันี่แหละ  ถาเปนฝายชั่วเรียกวา อาสวะ  คือกิเลสที่หมกัหมมอยูในดวงจิต  ยอมจิตใหเศรา

หมองเกรอะกรังไปดวยความชั่วนานาประการกลายเปนสันดานชั่ว ทาํใหแกไขไดยาก สอนไดยาก   

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  คณุธรรม หมายถึง ส่ิงที่ดงีาม ส่ิงที่บุคคลทัว่ไปยอมรับวาด ี

เปนคุณสมบัตทิี่เสริมสรางจติใจใหดีงาม  หรือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ  ซึ่งคุณธรรมในแตละสังคม      

อาจแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ศาสนาและการศึกษาของคนในสังคมนัน้ 
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2.  ความหมายของจริยธรรม 
ประภาศรี สีหอําไพ (2540 : 17) กลาววา จริยธรรม หมายถงึ หลักความประพฤติ             

ที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัย  ใหอยูในครรลองของคุณธรรม  คุณคาทางจรยิธรรม 

ชี้ใหเหน็ความเจริญงอกงามในการดํารงชวีิตอยางมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลทีม่ี

ลักษณะทางจติใจที่ดีงาม  อยูในสภาพแวดลอมที่โนมนาํใหบุคคลมุงกระทาํความดี ละเวนความชั่ว 

มีแนวทางความประพฤติอยูในเรื่องของความด ีความถกูตอง ความควรในการปฏิบัติตนเพื่ออยูใน

สังคมไดอยางสงบเรียบรอย  และเปนผลประโยชนตอผูอ่ืน  มีคุณธรรม  และมโนธรรมที่จะสราง

ความสัมพันธอันดี  โดยมีจติสํานึกที่จะใชสิทธหินาที่ของตนตามคานยิมอันพึงประสงค    

กรมวิชาการ (2541 : 7) ไดอธิบายความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม (Ethics) 

มาจากภาษากรีกวา Ethos คือ Habit นั้นคือ นิสัย ดังนัน้จริยธรรม และจริยศาสตรจึงเปนเรื่อง        

ของการฝกนิสัย ซึ่งก็มีคําถามวาฝกอยางไรจึงจะเปนนิสัย  บางก็มีขอสงสัยวานิสัยฝกกันไดหรือไม 

Ethos หรือนิสัย ตามทฤษฎีของชาวกรีกกลาววา “คนเราเกิดมาเหมือนผาขาวแลวมาฝกกนั           

โดยตองทาํบอย ๆ ทําซ้าํ ๆ จนเปนนิสัย แลวจะกลายเปนคุณธรรม เปนการเริ่มจากภายนอกเขา

ไปสูภายใน เปนลักษณะนิสัย เปนคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ฉะนั้นการทาํดีตองทาํบอย ๆ จนเปนนสัิย” 

ไพฑูรย  สินลารัตน  (2542 : 88)  กลาววา  จริยธรรม  แยกออกเปน  จริย + ธรรม         

คําวา จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวนคําวาธรรมมีความหมายหลายอยาง 

เชน คุณความดี  หลกัคําสอนของศาสนา  หลักปฏิบัติ  เมื่อนําคาํทัง้สองมารวมกนัเปน จริยธรรม  

จึงไดความหมายตามอกัษรวา  หลกัแหงความประพฤติ  หรือแนวทางของการประพฤติ   

เกียรติคุณ  สิทธิชัย  (2545 : 11)  กลาววา  จริยธรรม (Ethics)  หมายถึง หลักการ             

ทางศีลธรรมหรือกฎความประพฤตทิี่ตัดสินความถกูความผิดของพฤตกิรรม จริยธรรมเปนพื้นฐาน

สําคัญยิ่งที่ทาํใหเกิดวฒันธรรม หรือคานิยมที่ถกูตอง ซึ่งเปนเครื่องมือในการติดสินใจหรือกําหนด

ทิศทางแหงความประพฤติของบุคคลในการดํารงชีวิต  

สรุปไดวาจริยธรรม หมายถงึ หลักแหงความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤตติน          

ใหเปนคนดี  ปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย   

3.  ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2542 : 7) ไดกลาววาคณุธรรม จริยธรรม

และคานิยมเปนขอควรประพฤติปฏิบัติที่มคีวามถกูตองดีงาม เปนแนวทางแหงการถือประพฤติ

ปฏิบัติแตลําพัง  ในแนวทางแหงความดีความถูกตองนัน้ ไมเพียงพอที่จะจงูใจใหคนปฏิบัติ หรือ

ประพฤติตนใหเปนคนดีได เร่ืองการสรางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเรื่องทําไดยาก  



 
9 

วศิน อินทสระ (2549 : 6-9) ไดกลาวถงึความสําคัญของจริยธรรม ดังนี ้

1.  จริยธรรมเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเจริญรุงเรือง ความมัน่คง และความสงบสุข 

ของปจเจกชน  สังคม และประเทศชาตอิยางยิง่ รัฐควรสงเสริมประชาชนใหมีจริยธรรมเปนอนัดับแรก 

เพื่อใหเปนแกนกลางของการพัฒนาดานอืน่ ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง ฯลฯ 

การพัฒนาที่ขาดจริยธรรมเปนหลกัยึดยอมเกิดผลรายมากกวาด ีเพราะผูมีความรูแตขาดคุณธรรม           

ยอมกอความเสื่อมเสียไดมากกวาผูดอยความรู  

2.  การพฒันาบานเมืองตองพัฒนาจิตใจคนกอน หรืออยางนอยก็ใหพรอม ๆ กันไป 

กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอื่น ๆ เพราะการพฒันาที่ไมมีจริยธรรมเปนแกน

นํานั้นจะสูญเปลาและเกิดผลเสียเปนอนัมาก ทําใหบุคคลลุมหลงในวตัถุและอบายมุขมากขึ้น              

การเศรษฐกิจตองเสื่อมโทรม ประชาชนทกุขยาก เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม  กอบโกยเอา

ทรัพยสินไวเปนประโยชนสวนตัวมากเกินไป ขาดความเมตตาปราน ีแลงน้าํใจในการดําเนินชีวิต        

ซึ่งกนัและกนั 

3.  จริยธรรม มิไดหมายถึง การถือศีล กินเพล เขาวัดฟงธรรม จําศีลภาวนาโดยไม

ชวยเหลือทาํประโยชนใหแกสังคม แตจริยธรรมหมายถงึ ความประพฤติ การกระทาํและความคิด  

ที่ถูกตองเหมาะสม การทาํหนาที่ของตนอยางถูกตองสมบูรณ เวนสิง่ควรเวน  ทําส่ิงควรทําดวย

ความฉลาดรอบคอบ  รูเหตุ  รูผล  ถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล  ดังนั้นจะเหน็วาจริยธรรม             

จึงจําเปนและมีคุณคาสําหรบัทุกคนในทุกวิชาชพีทกุสังคม สังคมจะอยูรอดไดก็ดวยจริยธรรม 

4.  การทจุริต คดโกง การเบยีดเบยีนกนัในรูปแบบตาง ๆ อันเปนเหตุใหสังคมเสื่อมโทรม            

มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้นาจะพอเลี้ยงชาวโลก

ไปไดอีกนาน  ถาชาวโลกชวยกันละทิง้ความละโมบโลภมากแลวมามชีีวิตอยูอยางเรียบงาย ชวยกัน

สรางสรรคสังคม ยึดเอาจรยิธรรมเปนทางดําเนินชวีิต ไมใชยึดลาภยศความมหีนามีตาในสงัคม 

เปนจุดหมาย ถาส่ิงนัน้จะเกดิขึ้นก็ใหถือเปนเพยีงผลพลอยได และนํามาใชเปนเครื่องมือในการ

ประพฤติธรรม เชน อาศัยลาภผลเปนเครื่องมือในการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน อาศัยยศและ

ความมหีนามีเกียรติในสังคมเปนเครื่องมือในการจงูใจคนผูเคารพนับถือเขาหาธรรมะ 

5.  จริยธรรมสอนใหเราเลิกดหูมิ่นกดขี่คนจน ใหเอาใจใสดูแลเอ้ืออาทรตอผูสูงอายุ            

ซึ่งเปนบุพการขีองชาต ิสอนใหเราถอมตัวเพื่อเขากนัไดดีกับคนทัง้หลาย และไมวางตัวโอหงัอวดด ี

หรือกาวราวผูอ่ืน สอนใหเราลดทิฐิมานะลงใหมาก ๆ เพื่อจะไดมองเห็นสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง               

ไมหลงสาํคัญตัววารูดีกวา มีความสามารถกวาใคร ผูนําที่มีจริยธรรมสูงยอมเปนที่เคารพกราบไหว

ของผูคนทัง้หลายไดอยางสนิทใจ เราจึงควรเลือกผูนาํทีส่ามารถนําความสงบสุขทางใจมาสูมวลชน 
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ไดดวย เพื่อสันติสุขจะเกิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอก ความแข็งแกรงทางกาํลังกาย กําลังทรพัยและ

กําลังอาวธุนัน้ ถาปราศจากความแข็งแกรงทางจริยธรรมเสียแลว บุคคลหรือประเทศชาติจะเจริญ

มั่นคงอยูนานไมได สังคมที่เจริญมั่นคงตองมีจริยธรรมเปนเครื่องรองรับหรือเปนแกนกลาง เหมือน

ถนนที่มัน่คงหรือตึกที่แขง็แรง  เขาใชคอนกรีตเสริมเหลก็ แมเหล็กจะไมปรากฏออกมาใหเหน็ภายนอก 

แตมีความสําคัญอยูภายใน  นายชางยอมรูดี  ทาํนองเดยีวกับบัณฑิตยอมมองเหน็อยางแจมแจงวา

จริยธรรมมีความสําคัญในสังคมเพยีงใด 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญยิ่งทั้งในแงสวนตน    

และสวนรวม  เพราะหากคนในสังคมขาดคณุธรรมจริยธรรมแลวจะสงผลเสียหายอยางยิ่งแกสังคม 

คุณธรรมมีความสําคัญตอบุคคล  ทาํใหบคุคลมีศักดิ์ศรี ไดรับการยอมรับ ไดรับความสําเร็จและมี

ความปลอดภยัในการดํารงชีวิต มีความสาํคัญตอสวนรวม ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยาง

ปกติสุข ประเทศชาติเจริญกาวหนา และจริยธรรมเปนรากฐานอันสาํคัญแหงความเจริญรุงเรือง 

ความมัน่คง และความสงบสุขของปจเจกชน  สังคม และประเทศชาติ 

4.  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งทีจ่ะตองกระทําควบคูกันไประหวางการศึกษา

ทางจริยธรรมและการใหความรู  อบรม  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  ซึง่จะทําใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถในวิชาการตาง ๆ และนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชพี  และอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิด ทฤษฎแีละหลักการที่เปนประโยชน

และใชเปนแนวทางในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ซึง่สาํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(2542 : 15 - 21) ไดนําเสนอทฤษฎีของนกัวิชาการตาง ๆ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  ทฤษฎพีัฒนาการทางจรยิธรรมของฟรอยด 

ซิกมนัต ฟรอยด นักจิตวทิยาชาติตะวนัตกกลุมแรกที่มีชือ่เสียงในการนาํเสนอทฤษฎี

พัฒนาการทางดานจริยธรรม ไดอธิบายการเกิดพฤตกิรรมตาง ๆ วา เนื่องมาจากปจจัยผลักดันจาก

จิตใตสํานึก ซึง่ประกอบดวยสวนสาํคัญ 3 สวน คือ 

อิด (Id) เปนพลังงานติดตัวมนุษยมาตัง้แตเกิด หมายถงึ สัญชาตญาณดวยแรงขับ

ภายในซึ่งเปนตัวกระตุนใหมีการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตามความตองการโดยไมคํานึงถึงความ

ถูกตอง ควรหรือไมควรแตอยางไรที่เรียกกันวาพลังแสวงหาความสุข เมื่อตองการอยางไรก็จะ

พยายามหาทางตอบสนองความตองการทางกายของตนอยางนั้น ๆ จนได อาจจะเรียกวา 

“สันดานดิบของมนษุย” ก็ได 
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อีโก (Ego) เปนพลงัแหงการรูและความเขาใจ การรับรูขอเท็จจริง การใชเหตุผล 

การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย เปนสวนหนึ่งของการแสวงหาวธิีการเพื่อตอบสนองพลงัอิด เชน 

เมื่อหิวพลงัอีโกก็จะใชเหตุผลตรึกตรองวาจะบําบัดความหิวนัน้ดวยวธิีการใดตามสภาพแวดลอม 

เชน หาอาหารจากตูกับขาวในครัวไปรับประทานอาหารนอกบาน หรือตีชิงวิ่งราวเขามากิน พลังอีโก นี้

เปนพลังของจิตที่คอยยับยั้งการแสดงพฤติกรรมตามความตองการของอิด โดยทําการควบคุมจิตใจมิ

ใหแสดงพฤตกิรรมที่ไมสอดคลองกับกฎเกณฑของสังคม 

ซูเปอรอีโก (Super Ego) เปนสวนหนึ่งของจิตที่เกี่ยวของกับการรับรูทางดาน

คุณธรรม  และคอยกระตุนใหมนษุยแสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของสังคม โดยซูเปอรอีโกกระตุน

ใหอิดละทิง้ความไมถูกไมควร และสนับสนนุอีโกใหเปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมไปในทางทีถู่กที่ควร         

มีลักษณะเปนคานิยมตาง ๆ เชน ความด ีความชัว่ ความถูกผิด มโนธรรม คุณธรรม ความยุตธิรรม 

ซูเปอรอีโกนี้เปนพลงัทีห่ักหามความรุนแรงของพลงัอิด โดยเฉพาะพลงัจากสัญชาตญาณทางเพศ 

และความกาวราวรุนแรงทั้งหลาย  การทํางานรวมกันของพลังทั้ง 3 ลักษณะ  บุคลิกภาพของมนุษย

เกิดจากการทาํงานรวมกนัของพลงัทัง้ 3 นี ้พลงัใดมีอิทธพิลเหนือพลงัอื่น ยอมเปนตวัชี้ลักษณะ

บุคลิกภาพของบุคคลนั้น เชน ถาพลงัอิดมอํีานาจสูง ก็มีบุคลิกเปนเด็กไมรูจักโต เอาแตใจตนเอง 

ถาพลงัอีโกมีอํานาจสูง  ก็จะเปนคนมีเหตมุีผล  เปนนักปฏิบัติที่ดี  ถาพลังซูเปอรอีโกมีอํานาจสงู      

ก็เปนนกัอุดมการณ นกัทฤษฎี นักพฒันาสังคม ฯลฯ จากแนวความคิดเกีย่วกับการพฒันาจริยธรรม

ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหนัน้ เชื่อวาจริยธรรมของเด็กจะไดรับการปลูกฝงจากพอแม  และผูใกลชิด

เปนสําคัญ โดยอาศัยกระบวนการใหรางวลัและการลงโทษเปนเครื่องมือในการอบรมจริยธรรม  

โดยจะไดรับการพัฒนาขึน้ในระบบซูเปอรอีโก เด็กจะมุงกระทาํตนตามกระบวนการถอดแบบจาก

การอบรมเลี้ยงดูมาแตเยาววัย ทําใหเด็กถอดแบบบุคลิกภาพ คานิยม และมาตรฐานจริยธรรม      

ในสังคม จนในที่สุดเด็กจะยอมรับกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคมมาเปนหลักปฏบิัติของตนเอง และเด็ก

ยังยอมรับตอการใหรางวัลและการลงโทษตัวเองอกีดวย กลาวคือ เมือ่จริยธรรมไดรับการปลูกฝง 

ในระบบซูเปอรอีโกของเด็กแลว ทุกครั้งที่เขากระทําผิด เขาก็จะลงโทษตนเองดวยการแสดง

ความรูสึกผิด และเมื่อปฏิบัติไดตามมาตรฐานจริยธรรม ก็จะมีการใหรางวัลแกตนเอง ซึ่งแสดงออก

ดวยการชื่นชมนิยมยกยองตนเอง เปนตน 

2.  ทฤษฎีของเพียเจต 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย ฌอง เพียเจต (Piaget, Jean) กลาววา       

”จริยธรรมเกิดจากแรงจงูใจในการปฏิบัติตนสัมพนัธกับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการ
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พิจารณาเหตผุลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปญญาของแตละบุคคลซึ่งมีวฒุิภาวะสงูขึ้น การรับรู

จริยธรรมก็พฒันาขึน้ตามลาํดับ” การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย มีข้ันตอน 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนที ่1  ข้ันกอนจริยธรรมยังไมเกิดจริยธรรม แตสามารถเรียนรูจากประสาท

สัมผัสและมีพฒันาการทางสติปญญาในขั้นตน 

ข้ันตอนที ่2  ข้ันเชื่อฟงคําสัง่ เชื่อฟงและปฏิบัตติามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิด

กอนปฏิบัติการตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไมคํานงึถึงเหตุผลของคําสั่งนัน้ 

ข้ันตอนที ่3  ข้ันยึดหลกัแหงตน เกิดหลักความคิด มีพัฒนาการทางสตปิญญา

สูงขึ้นตามประสบการณทางสังคม คลายความเกรงกลวัอํานาจภายนอก เร่ิมมีความเปนตัว           

ของตัวเองมากขึ้น 

3.  ทฤษฎีของลอรเรนซ โคลเบิรก 

โคลเบิรก (Kohlberg) เปนนกัการศึกษาดานจริยธรรม เปนผูนาํทฤษฎจีริยศึกษา

สังเคราะห ไดไปนําเอาความรูทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และศึกษาศาสตร มาประกอบกนั

ข้ึนเปนทฤษฎบีูรณาการ (Integrated Theory) โคลเบิรกไดวิเคราะหหลักพัฒนาการทางจริยธรรม 

(Moral development) ออกเปน 6 ระดับข้ัน ที่มีอํานาจในการนําไปใชในรูปแบบตาง ๆ ที่จะเลือก

ไดในสถานการณของการพจิารณาสิ่งที่เปนคุณธรรม มีดังตอไปนี้ 

ข้ันที ่1  การเชือ่ฟงและการลงโทษ (Obedience and punishment) พจิารณา            

ในดานประเด็นของการถือเอาอัตตาของตัวเองเปนใหญ 

ข้ันที ่2  การแสวงหารางวัล (Exchange) เปนเปาหมายตามลักษณะเฉพาะ

รายบุคคลและการแลกเปลีย่นกนัอยางเสมอภาคที่ตกลงกนั เพื่อจะยอมรับความคดิเห็นของกัน

และกันในสงัคมเพื่อแสวงหารางวัล 

ข้ันที ่3  การทาํตามความเหน็ชอบของผูอ่ืน (Conformity) ความสัมพนัธ                

และการทาํตามรูปแบบตามที่ผูอ่ืนเหน็ชอบ เปนการแลกเปลี่ยนกนัในความคาดหวงั การติดตอ

ประสานงานและความศรัทธายึดมั่น ไววางใจตอผูอ่ืนโดยการปฏิบัติที่ดีงามตอกันตามบทบาท        

และหนาที่ของตน 

ข้ันที ่4  การทาํตามหนาที่ในสังคม (Social system ) ระบบสังคมและความมีสติ 

รับผิดชอบที่จะใหมีการดําเนินการตามหนาที่ที่ตนกระทําในสังคมนัน้ เพื่อรักษาระเบียบทางสังคม

และทําหนาทีข่องสังคมจึงตองรักษาสถาบนัใหดําเนนิไปอยางราบรื่นโดยสวนรวม 
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ข้ันที ่5  การทาํตามกฎเกณฑและขอสัญญา (Contract) สิทธิพืน้ฐาน                   

และพนัธสัญญาทางสงัคมที่ใชกบัประชาชนโดยสวนรวม จะตองยึดถอืคานิยมซึง่มมีากมายแตกตาง

กันไป รวมทัง้ความคิดเหน็ซึง่มีอยูเฉพาะกลุม นํามารวมกันเปนพนัธสญัญาของสังคมรวมกนั 

ข้ันที ่6  การยดึในมโนธรรมตามหลกัสากล (Universal) หลักจริยธรรมสากล         

ถือเปนการแนะแนวทางใหมนุษยชาติกระทําตามขอกําหนดของสงัคมพื้นฐานของแตละแหง              

โดยภาพกวางและลึก  การถอืเอาความเคารพนับถือใหบุคคลอื่นเปนจุดหมายมิใชเปนวิธกีาร            

ความยุตธิรรมไมข้ึนกับวัฒนธรรมเฉพาะแหงหรือสังคมใดสังคมหนึ่งเทานัน้  โคลเบิรก  เหน็วา 

จริยธรรมเปนลักษณะประสบการณ และหนาทีท่ี่เกีย่วกบักฎเกณฑเปนมาตรฐานความประพฤติ         

ในสังคม บุคคลจะพัฒนาความรับผิดชอบชั่วดี ใชเหตุผลจนกระทั่งพฒันาพฤติกรรมของตนเอง           

มีความสมัพนัธในสังคมตามสทิธิและหนาที่อยางถกูตองดีงาม 

4.  ทฤษฎีของอิมมานูเอล คานท 

อิมมานูเอล คานท (Immanuel Kent ) เปนนกัปรัชญาชาวเยอรมัน เปนนกัเหตุผล

นิยม  เปนผูนาํทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rigorism) หมายถงึสิทธทิี่ยึดมัน่ในคุณธรรมไดริเร่ิมจริยธรรม

แบบหนาทีน่ิยม (Deontologism) หรือในเหตุผลอยางเครงครัด อาจเรียก Moral purism หรือ 

Formal Ethics จากแนวความคิดของคานท ถือวามโนธรรมเปนเหตผุลภาคปฏิบัต ิมันบงบอกถึงกฎ 

ศีลธรรมในตัวเองคือ เปนที่รูจักกันไดเอง รูข้ึนในใจของตนเอง มันเปนสิ่งที่มมีากอน ไมใชมีข้ึน        

หรือประจักษเพราะประสบการณ (not empirical) เปนสิ่งที่มีตนเปนพยาน  ตามแนวคิดของคานท 

มีความเหน็วา ดี ชั่ว ผิด ถูก ที่เปนศีลธรรมนั้นเปนสิง่ถาวรตายตัว คาของจริยธรรมเปนสิ่งที่มีจริง

ตายตัว จะถือเอาผลของการกระทํามาตัดสินไมได ทฤษฎีนี้จะยึดถือกฎระเบียบเปนหลักเกณฑ

มาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณคาจะทาํไปตามหนาที่ที่ระบุไวเปนขอกําหนดนัน้จะแปรเปลี่ยน

โดยเลี่ยงไปใชเหตุผลจากผลการกระทําไมได แมวาจะเปนสิ่งที่มีคุณประโยชนเพยีงใดก็ตาม ส่ิงที่

คานทเชื่อวาเปนการกระทาํที่ดีนัน้ ไมมีอะไรในโลกนีท้ี่คิดวาเปนสิ่งที่ดโีดยปราศจากเงื่อนไข 

นอกจากมีเจตนาที่ด ี ดงันัน้  การทําหนาทีจ่ึงเปนเจตนาที่ดี  ไมใชการกระทาํตามแรงกระตุน              

ของสัญชาตญาณและความรูสึกตามอารมณปรารถนา แตทําตามเจตนาที่เกิดจากสาํนึกในหนาที ่

การกระทําทีเ่หน็แกประโยชนสวนตวัถอืวาไมไดทําตามหนาที ่ผูทําตามหนาที่ตองไมคาํนงึถงึตนเอง

และคนใกลชิด ชีวิตที่สมบูรณ คือชีวิตที่อยูกับศีลธรรม ตองกระทาํตามหนาที่โดยไมคาดหวังผล        

ไมวาจะเปนคณุหรือโทษ แตใหทําตามเหตุผลคือกฎศีลธรรม ปฏิบัติตอผูอ่ืนโดยไมทาํตนใหเหนือ

ผูอ่ืน มีอิสระจากกระแสอารมณที่ผลักดนัใหกระทํา คนทีเ่ปนอิสระคือคนทีห่ลุดพนจากกระแส          

ของแรงขับดวยความอยากไดผลประโยชนมาขึ้นอยูกับเหตุผลหรือปญญา กฎศีลธรรมเปนความ
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ถูกตอง เปนหลักสากล ถาเหตุผลเปนสากลคนก็จะทาํตามหลกัสากลดวย  ปรัชญาของคานท              

มีจุดเดนที่สุดคือ การสอนใหคนสาํนกึในหนาที ่สอนใหคนไมยกตัวเองเหนือกฎซึง่เปนกฎศีลธรรม 

ที่ไมมีขอยกเวนสาํหรับผูใดแมแตตนเอง ทุกคนมีคาของตนเองเทากับผูอ่ืน จุดหมายในการดํารงชวีติ

คอนขางเปนอดุมคติตายตัว ไมใหความสาํคัญแกความรูสึกของมนษุย แตเครงครัดตายตัวในหลกั 

จริยศาสตร จงใจใหเปนกฎสากล โดยไมถือวาผลที่เกิดข้ึนจากการกระทําใหมามีสวนในการตัดสิน

การกระทําวาถูกหรือผิด คานทมองโลกในแงเดียวคือ คิดวาคนมิไดมชีีวิตอยูเพื่อความสุข แตมีชีวิต

อยูเพื่อศีลธรรมอันบริสุทธิ ์การใชชีวิตตามเหตุผลหรือการใชชีวิตทางศลีธรรมทําใหคนเปนคน           

โดยสมบูรณ 

5.  ทฤษฎีของแครธโวล บลูม และมาเซีย 

แครธโวล, บลูม และมาเซีย (Krathwohl Bloom and Masia) ไดกําหนดทฤษฎี

จําแนกระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจ (Affective domain) ที่ครอบคลุมความสนใจ 

ทัศนคต ิคานยิม และลักษณะนิสัย โดยจัดลําดับข้ันตอนคุณลักษณะดานความรูสึกไว 5 ประการ 

ดังนี ้

1.  การรับรู (Receiving) เปนจุดเริ่มตนที่บุคคลจะเรียนรูเร่ืองตาง ๆ และเกิด

ความรูสึกตอสถานการณหรือส่ิงเราที่ปรากฏ การรับรูแบงออกเปน 3 ข้ันยอย โดยถอืปริมาณ        

การรับรูเปนเกณฑดังนี ้

1.1  การสํานกึ  เปนการเริ่มรูสึกหรือสํานกึเกี่ยวกับลักษณะ หรือเร่ืองราวตาง ๆ 

ที่มาเรา 

1.2  การตั้งใจรับรู  เปนการใสใจส่ิงเรานานพอสมควร  แตยังไมมีความคิดเห็น

หรือประเมินตดัสินใด ๆ เปนเพียงการสงัเกตเห็น 

1.3  การเลือกรับรู เปนการรับรูส่ิงเราโดยมกีารจําแนกความแตกตาง ยังไมมี

การประเมนิใด ๆ 

2.  การตอบสนอง (Responding) เมื่อบุคคลรับรูเร่ืองราวตาง ๆ และจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองตอส่ิงเราที่ตนรับรู ข้ันตอนการตอบสนองแบงออกเปน 3 ข้ันยอย ดังนี ้

2.1  ยินยอมตอบสนอง เปนการยอมรับหรือยอมปฏิบัติตาม 

2.2  สมัครใจตอบสนอง เปนความรูสึกที่ทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ 

2.3  พอใจตอบสนอง เปนการตอบสนองดวยความรูสึกเต็มใจ  พอใจ มีความ

เพลิดเพลนิสนกุสนานรื่นเริง 
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3.  การเหน็คณุคา (Valuing) เปนความรูสึกที่เกิดจากการประเมินสถานการณ    

หรือเร่ืองราวตาง ๆ วามีประโยชนหรือไมอยางไร การเหน็คุณคาจะเกดิขึ้นชา ๆ โดยมีการสะสมไว

เร่ือย ๆ พฤติกรรมการเหน็คุณคาดูไดจากความแนนอน ความคงสนคงวา สม่ําเสมอของการกระทาํ 

ในขั้นนี้แบงออกเปน 3 ข้ันยอย ดังนี ้

3.1  การยอมรับคุณคา เปนการยอมรับดวยความเชื่อทีย่งัไมถาวร                        

อาจเปลี่ยนแปลงไดในคุณคาของสถานการณหรือเร่ืองราว 

3.2  ชื่นชมในคุณคา เปนการยอมรับในคุณคาของสถานการณหรือเร่ืองราว   

ถึงระดับที่แสดงออกอยางใดอยางหนึง่ เชน อยากติดตาม อยากเขาไปรวมผูกพนั 

3.3  ยึดมั่นในคุณคา เปนความเชื่อมัน่ความแนวแนจนเกดิศรัทธาในเรือ่งราว

หรือเหตุการณวาควรทําตาม และพยายามหาโอกาสแสดงออก 

4.  การจัดระบบ (Organization) เปนความรูสึกทีบุ่คคลไดรวบรวมเรื่องราว หรือส่ิง

มีคุณคาไวในจิตใจหลายอยาง แลวจัดคุณคาเขาเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความสมัพันธระหวาง

คุณคาของเรื่องราวของสิง่ตาง ๆ ของจุดเดนและจุดรวมของคุณคาเหลานั้น  ในขั้นนี้แบงออกเปน 2 

ข้ันยอย ดังนี ้

4.1  การสรางแบบคุณคา เปนการสรุปรวบยอดระหวางคุณคาของเรื่องราว  

ตาง ๆ ที่บุคคลยึดมั่นเขาดวยกัน 

4.2  การจัดระบบคุณคา เปนการเรียงลําดับความสําคญัของสิ่งทีม่ีคุณคา   

และจัดคุณคาตาง ๆ ใหผสมกลมกลนืเขาดวยกนั 

5.  การสรางลกัษณะนิสัย (Characterization) เปนการพฒันา เปนอุดมคติที่ฝงลกึถงึ

จิตวิญญาณ  ยึดถือ  เทิดทนู  โดยจิตในมติิสังเคราะหเปนแบบแผนกฎเกณฑข้ึนใหมใหตนเอง             

มีการกระทําทีค่งเสนคงวา โดยมีการจัดระบบของตนเองและยึดถือจนเปนการกระทาํอัตโนมัต ิ คือ  

ไมวาจะอยูในสถานการณใด เขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมซ่ึงเปนลกัษณะของตนเอง แลวรณรงค

ใหผูอ่ืนรวมยึดถือและปฏิบัติดวย ในขั้นนี้แบงออกเปน 2 ข้ันยอย ดังนี ้

5.1  สรางขอสรุป เปนการทีบุ่คคลพยายามปรับปรุงระบบตนเองใหสมบูรณ

ตามแนวที่ตนเองตองการ 

5.2  กิจนิสัย  เปนการที่บุคคลแสดงออกตามแนวที่ตนเองตองการอยาง

สม่ําเสมอจนเปนลักษณะของตนเอง 

 

 



 
16 

6.  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของดวงเดือน พนัธุมนาวิน 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ ไดทําการศกึษาวิจยัถงึสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเกง 

โดยไดทําการประมวลผลการวิจัยที่เกีย่วของกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทย

ทั้งเด็กและผูใหญ อายุตั้งแต 6 - 60 ปวาพฤติกรรมเหลานั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบาง และไดนํามา

ประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยขึ้น โดยไดแบงตนไมจริยธรรม ออกเปน 3 สวน 

ดังนี ้

สวนที ่1  ไดแก ดอกและผลไมบนตนที่แสดงถึงพฤติกรรมการทาํด ี ละเวนชัว่        

และพฤติกรรมการทาํงานอยางขยันขันแขง็เพื่อสวนรวม ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี

พฤติกรรมทีเ่อือ้ตอการพัฒนาประเทศ 

สวนที ่2  ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึงพฤตกิรรมการทาํงานอาชีพ               

อยางขยนัขันแข็ง  ซึง่ประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดานคอื ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานมุงอนาคต 

และการควบคมุตนเอง ดานความเชื่ออํานาจในตน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์และดานทัศนคติ 

คุณธรรมและคานิยม 

สวนที ่3  ไดแก รากของตนไม ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทาํงานอาชีพอยางขยนั

ขันแข็ง  ซึง่ประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานประสบการณทางสงัคม             

และดานสุขภาพจิต  

จิตลักษณะทัง้ 3 นี้อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลกัษณะ 5 ประการ             

ที่ลําตนของตนไมก็ได กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะพื้นฐานทางจติใจ 3 ดาน ในปริมาณที่สูง

พอเหมาะกับอายุ จึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ลําตนของตนไม 

โดยมีจิตลักษณะทั้ง 5 นี ้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัต ิถาบุคคลมีความพรอมทางจติใจ 3 ดาน 

ดังกลาว และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียน และทางสังคมที่เหมาะสม  นอกจากนัน้ 

บุคคลยังมีความพรอมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี ้โดยวธิีการอื่น ๆ ดวย 

ฉะนัน้ จิตลักษณะพืน้ฐาน 3 ประการ จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี และคนเกงนั่นเอง 

นอกจากนีจ้ิตลักษณะพืน้ฐาน 3 ประการที่รากนี้อาจเปนสาเหตุรวมกบัจิตลักษณะ 5 ประการ            

ที่ลําตน เพื่อใชอธบิาย ทํานาย และพัฒนาพฤตกิรรมดังกลาวมาแลวดวย 

7.  ทฤษฏทีางพุทธศาสตร 

พระพทุธศาสนาเปนศาสนาอเทวนิยม เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลเมื่อกอน พ.ศ 2500           

ในชมพทูวีป (ประเทศอินเดยี) โดยมีพระสมณโคดมเปนศาสดาผูประกาศปรัชญาในแนวคิดนี้             

เนนหลกัธรรมที่เปนสจัธรรม วิธีการสอน การเผยแพรการสบืทอดหลักธรรมสูการปฏิบัติเนนคุณธรรม 
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ในการใชปญญาพิจารณาเหตุผล หลักธรรมที่เปนหวัใจพุทธศาสนานาํมาสัง่สอน มี 3 ประการ คือ 

ใหเวนความชัว่ทัง้ปวง ใหทาํความดี และใหชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด   

ในหลักธรรมทีพ่ระพทุธศาสนาไดนาํมาประกาศ เปนคุณธรรมที่มีความสอดคลอง

เชื่อมโยงกนัไดทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติตามขอธรรมขอใดขอหนึ่ง ยอมเกี่ยวของไดขอธรรมอื่น

ตามมาเปนแนวคิดทางจรยิศาสตรที่กําหนดขอประพฤติปฏิบัติทางกายและทางจิตใจ  โดยเริ่ม

ตั้งแตส่ิงที่เปนขอประพฤติปฏิบัติพื้นฐานทางการกระทําทางกายไปสูข้ันสูงที่เปนขอประพฤติปฏิบตัิ       

ทางความคิดที่มุงสูความบริสุทธิ์  หลุดพนทางจิตใจ 

ในหลักจริยศาสตรของศาสนาพทุธม ี3 ข้ัน คือ ข้ันมูลฐาน ข้ันกลางและขั้นสูง            

ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

1.  จริยศาสตรข้ันมูลฐาน ประกอบดวยศลี 5 ธรรม 5 ดังตอไปนี ้

1.1  เวนจากการเบียดเบียนทํารายชีวิตสัตวหรือมนุษยเปนศีล  มีเมตตากรุณา

ตอสัตวและมนุษยเปนธรรม 

1.2  เวนจากการลักฉอทรัพยเปนศีล เอ้ือเฟอเผื่อแผ  มีอาชีพสุจริตเปนธรรม 

1.3  เวนจากการประพฤติผิดในกามเปนศลี  สํารวมในกามเปนธรรม 

1.4  เวนจากการพูดปดเปนศีล พูดจริงเปนธรรม 

1.5  เวนจากการเสพดื่มสุราเมรัยเปนศีล มสีติ สํารวมระวังเปนธรรม 

2.  จริยศาสตรข้ันกลาง ประกอบดวยกุศลกรรมบท 10 ประการ ดังตอไปนี้ 

2.1  กาย 3 ขอ คือ  เวนจากการฆาสัตว  หรือมนุษย  หรือเบียดเบียนทําราย

ชีวิต เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

2.2  วาจา 4 ขอ คือ  เวนจากพูดปด  เวนจากพูดยุยงใหแตกราวกนั  เวนจากพูด

คําหยาบ  เวนจากพูดเหลวไหล  เพอเจอ 

2.3  ทางใจ 3 ขอ คือ ไมโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมคิดปองรายผูอ่ืน 

หรือคิดใหเขาถึงความพินาศ ไมเหน็ผิดจากทาํนองคลองธรรมโดยมคีวามเห็นถูกตอง (วาทาํดีไดดี 

ทําชัว่ไดชั่ว มารดาบิดามีคณุ เปนตน) 

3.  จริยศาสตรข้ันสูง ประกอบดวย อริยมรรค แปลวา ”ทางอันประเสริฐ” หรือ          

ทางสายกลาง ม ี8 ประการ ดังนี ้

3.1  ความเหน็ชอบ คือ มีปญญาเหน็อริยสัจ 4 ประการ 

3.2  ความดําริชอบ คือ ดําริในการออกจากกาม ดําริในการไมปองราย                

ดําริในการไมเบียดเบียน 
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3.3  การเจรจาชอบ คือ ไมพูดปด ไมพูดสอเสียด ไดแก ยใุหแตกราว ไมพูด        

คําหยาบ ไมพดูเพอเจอ 

3.4  การกระทาํชอบ คือไมฆาสัตวหรือมนษุย ไมลักฉอทรัพย ไมประพฤติผิด           

ในกาม 

3.5  การเลี้ยงชีพชอบ คือ ไมหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิด ที่มโีทษ ประกอบอาชีพ 

ชอบธรรม 

3.6  ความเพยีรชอบ คือ เพยีรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว

เพียรทาํความดีใหเกิดขึ้น เพยีรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแลว 

3.7  การตั้งสติชอบ คือ ตั้งสติพิจารณารางกาย เวทนา หรือความรูสึกสุข ทุกข 

ตลอดจนไมทกุข ไมสุข จิตและธรรม  รวม 4 ประการ ใหรูเทาทันเหน็ทัง้ความเกิดความดับ 

3.8  การตั้งใจมั่นชอบ คือ  การทาํจิตใจใหสงบเปนสมาธิอยางแนวแน                   

ที่เรียกไดวา ฌาน 4  

เปนทีย่อมรับกันวาในเรื่องวธิีการสอนของพุทธศาสนา เนนการสอนแบบอริยสัจ  

ที่ถือไดวาเปนตนแบบของการพัฒนาการทางจริยธรรม พระพทุธเจาทรงนําเอาสัจธรรมมาแสดง           

แกมนุษยในรปูที่เรียกวาอริยสัจ 4 แตที่จริงสาระสาํคัญที่พระองคตองการคือเร่ืองอทิัปปจจยา 

ปฏิจจสมุปบาทและนพิพานนี่เอง  พอมาสือ่กับประชาชนใชอริยสัจ 4 เพื่อใหเปนสิ่งที่ปฏิบัติได  

การสอนนั้นตองเริ่มจากสิ่งที่มองเหน็ ส่ิงที่ปรากฏ หรือส่ิงทีง่ายไปหาสิ่งทีย่าก            

จึงเร่ิมดวยปญหาทั้ง ๆ ที่หลังอริยสัจนัน้สอนยอนจากผลมาหาเหตุธรรมดาวา ส่ิงทัง้หลายเหตุ           

เกิดกอนแลวจงึมีผล แตในอริยสัจนี้พูดถึงผลกอน แลวจงึสาวไปหาเหตุ ทุกขเปนผล สมุทยัเปนเหตุ          

คูที่หนึ่ง คูที่สอง นิโรธเปนผล มรรคเปนเหตุ  ยกผลมาพดูกอนเหต ุทั้งสองชุด การทีพ่ระพทุธเจา

ตรัสอยางนีจ้ะตองมีเหตุผลในการตรัส 

การแสดงธรรมของพระพุทธเจามีความประเสริฐในลักษณะตาง ๆ ในความเปน

พระศาสดานัน้ นอกจากตรัสรูธรรมความจริงแลว จะตองสามารถในวิธีการสั่งสอนดวยความสําเร็จ

ของพระพทุธเจาอยูที่ความสามารถทั้งสองดานนี ้จึงเรียกพระองควาเปนสมัมาสัมพทุธะ พระพทุธองค

ทรงตรัสวา ใหมองดูความจริงของกฎธรรมชาติวา ส่ิงทัง้หลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน             

ไมใชเปนไปตามการดลบันดาลของสิ่งภายนอก ฉะนั้น จึงใหเราศึกษาใหรูเหตุปจจัย แลวทําตามเหตุ

ปจจัยดวยความเพยีรพยายามของเรา เมื่อเราตองการผลก็ตองทาํเหตุ นี่คือการประกาศหลกัธรรม         

และหลักกรรม ซึ่งก็คือการทีพ่ระพทุธเจาเปนผูประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย 
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หลักคําสอนทีสํ่าคัญในพทุธศาสนา คือ หลักศีล สมาธ ิปญญา เปนวธิีการปฏิบัติ

เพื่อบรรลุสูความมีจริยธรรม แตเนื้อหาสาระที่เปนเปาหมายของการพิจารณาเมื่อถงึขัน้ปญญา         

ก็คือหลักธรรมตาง ๆ ในพทุธศาสนามีหลักธรรมหรือคําสอนที่สําคัญพอนาํมากลาวไดคือ 

1.  หลักธรรม ทรงสอนเปนใจความวา “สุขทุกขเปนผลเกิดมาจากเหตุของมันเอง

ไดแก การกระทําของผูนัน้ ผลเกิดจากการกระทาํของผูใด ผูนั้นตองไดรับอยางแนนอนยุติธรรม” 

2.  หลักอนัตตา  ทรงสอนวา “ไมมีพระเจาผูสราง ไมมีส่ิงที่อันเรียกไดวาตัวตน

สรรพสิ่งไมมีผูใดสราง เกิดขึน้แปลก ๆ ก็เพราะปจจัยตามธรรมชาตทิีจ่ะตองคอย ๆ แปรไป หมุนไป

ตามลําดับตามกฎเกณฑธรรมชาติ โดยไมอยูในอํานาจของโลกเรียกวาอนัตตา” 

3.  หลกัอริยสจั  อันประกอบดวยสภาพอนัเปนทุกข  สาเหตุทีท่ําใหเกดิทุกข สภาพ

ความดับของทุกข วิธีใหถึงซึ่งความดับทกุข 

ดังนัน้ ทฤษฎทีี่ยึดคําสอนของพทุธศาสนาเปนพืน้ฐานความคิดอธิบายการพัฒนา 

จริยธรรมวาเปนการพัฒนาบคุคลใหมีพฤตกิรรมละเวนชัว่  มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ ์ รูแจงในภาวะ 

อันแทจริง ดับไมเหลือเชื้ออีกตอไป (นิพพาน) ซึ่งวธิีการพัฒนาที่ไดโดยการสอนหรือช้ีแนะจากผูรู

และโดยการคิดพิจารณาโดยตนเอง แลวทําใหเกิดปญญาพิจารณาจนเหน็วาความทกุขหรือปญหานัน่ 

เกิดขึ้นอยางไร ความทุกขหรือปญหาเหลานัน้ดับลงไดอยางไร ซึ่งมีลักษณะเปนลูกโซตอเนื่องกันไป

และหมนุมาบรรจบกัน เรียกวาเปนวงลอชีวิตหลักธรรมนีม้ีชื่อเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ทฤษฎีนี้เปน

ทฤษฎทีี่เกิดจากการพัฒนาของนักวิชาการไทย เนนการพัฒนาจริยธรรมดวยการชี้แนะจากผูรู และ

การคิดพิจารณาโดยตนเอง จริยธรรมที่ระบุตามทฤษฎีนีก้็คือการมีความประพฤติดีและละเวนชั่ว  

มีจิตใจสะอาดรูแจงในสัจจะซึ่งเปนสภาวะอันแทจริงของชีวิต 

จากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวขางตนไมวาจะ

เปนทฤษฎีใดก็ตามเนนการสอนหรือกระตุนใหผูเรียนมพีฒันาการทางดานจริยธรรมเปนไปในทาง 

ที่ดีและเหมาะสม  มุงคนหาสาเหตุของการแสดงพฤตกิรรมตาง ๆ ตลอดจนการสอนใหคนสาํนึกใน

หนาที ่ สอนใหคนไมยกตัวเองเหนือกฎซึ่งเปนกฎศีลธรรม ทกุคนมีคาของตนเองเทากับผูอ่ืน  เนน

การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   

5.  แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
สถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)  (2549 : 26-46)  สรุปแนวทางพัฒนา

รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพฒันาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมจากการประชุม             

แบบเนนกลุมเปาหมายการสัมภาษณเชิงลึกและเดลฟายเทคนิคกลุม  ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา 

การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการสอนคุณธรรมจริยธรรมมีหลายปจจัยเขามา
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เกี่ยวของ มิไดมีเพียงปจจัยดานการสอนในชั้นเรียนเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับดานการบริหาร

จัดการของสถานศึกษาที่จะมีบทบาทคอนขางมาก รวมถึงปจจัยภายนอกสถานศกึษาทีจ่ะตอง             

มีสวนสงเสริมและสนับสนนุสถานศกึษาในการพัฒนารปูแบบการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

เชน  บทบาทและแนวทางดําเนนิงานของเขตพื้นทีก่ารศกึษา กระทรวงศึกษา และรัฐบาล โดยจะ

ดําเนนิการตามบทบาทหนาที่และศักยภาพของแตละหนวยงาน ทํางานสนับสนนุเกื้อกลูกนั           

ไมซ้ําซอน และดําเนนิการอยางตอเนื่อง จึงจะมีสวนเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการสอน

คุณธรรมจริยธรรมไดอยางเกิดผล โดยสรุปไดดังนี้ 

1.  แนวทางระดับสถานศกึษา 

สถานศกึษาเปนองคกรที่มบีทบาทสําคญัที่สุดในการพัฒนารูปแบบการสอนที่มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะมีความใกลชิด มีอํานาจบรหิาร

จัดการและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนโดยตรงตอการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม

จริยธรรมของครู โดยสถานศึกษาควรดาํเนินงานดานตาง ๆ อยางสอดรับกัน ดังนี ้

1.1  ดานผูบริหารสถานศึกษา 

-  การใหความสําคัญและมสีวนรวมดําเนนิการจรงิจังใน   ”การพัฒนา             

ดานคุณธรรมจริยธรรม” ควบคูกับ “การพฒันาดานวิชาการ” 

-  การมีความรู ความสามารถ และทักษะดานบริหารจัดการสมัยใหม ที่จะมี

สวนเพิ่มประสทิธิภาพการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

-  การมีความรู ทักษะ และความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ

ในชวงแรกของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

-  การมีความรู ทักษะและศลิปะในการสรางขวัญกําลงัใจและแรงจูงใจ                  

แกผูเกี่ยวของในการรวมกันพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่งจะมีผล

โดยตรงตอการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการเรียนการสอน 

-  การมีความสามารถสรางสัมพันธ สรางเครือขาย ประสานประโยชน และ

ระดมทรัพยากรจากองคกรอ่ืนในพื้นที ่เชน ชุมชน องคกรศาสนา ปราชญชาวบาน หนวยงานรัฐ

เอกชน สถานศึกษาอืน่ เขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลยั ฯลฯ 

-  การเปนแบบอยางของการเปนผูบริหารสถานศกึษาทีม่ีคุณธรรมจริยธรรม

และมีความสามารถในการประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคา 
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1.2  ดานบริหารจัดการสถานศึกษา 

-  การสรางความเขาใจที่ตรงกัน ชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในผูเรียนแตละชวงวัยแกครูและผูเกี่ยวของในการจัดการสอนคณุธรรมจริยธรรม 

-  การทบทวนและกําหนดนโยบาย กลยุทธ และมาตรการพัฒนาการสอน

คุณธรรมจริยธรรม โดยอยูบนฐานการประยุกตใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ที/่

ชุมชนอยางคุมคา 

-  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสีย่งของสถานศึกษา                

เพื่อนาํมาใชในการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

-  การกําหนดปฏิทินเวลาการปฏิบัติงานชวงเวลาตาง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อให

ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของ สามารถบรหิารจัดการตนทัง้เรื่องงานและเรื่องสวนตวัไดสมดุล 

-  การปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมการทํางานของสถานศึกษา ใหเอื้อตอ        

การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เชน การมีจุดเนนที่ใหความสําคัญ

พัฒนาคุณธรรม  การเนนวดัผลมากกวาวัดกิจกรรม  เปนพลวัตรสูง  ยืดหยุนปรับตัวเขากับ              

การเปลี่ยนแปลง  เนนการทาํงานที่มุงเนนประสิทธิภาพ ฯลฯ 

-  การพัฒนาความสัมพันธเชิงสถาบันระหวางองคกรในพื้นที/่ชุมชน เพื่อระดม

ทรัพยากรและความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใชในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม  และ

สอดคลองตามความตองการและสภาพปญหาของชมุชน 

-  การระดมทรัพยากรจากองคกรในพืน้ที ่เพื่อเขารวมจดัการสอนคุณธรรม

จริยธรรม เชน วัด แหลงเรียนรูในชุมชน อาสาสมัครชุมชน ปราชญชาวบาน สถานประกอบการ

เอกชน  สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัด สํานกังานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ฯลฯ 

-  การสรางความรูความเขาใจแกคณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อมีสวนในการ

พิจารณาการใชและจัดทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และระดมทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรม

จริยธรรม 

-  การพัฒนากลุมผูปกครองเครือขายหรอืกลุมสมาคมผูปกครองที่เขมแข็ง  

เพื่อมีสวนรวมเสนอความเหน็ ผลักดัน ระดมทรัพยากร และใหความรวมมือในการจดัการเรียน         

การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียน 

-  การมีแผนงาน มาตรการ และการสนับสนุนที่เพียงพอในการติดตาม         

กลุมผูเรียนที่เปนกลุมเสีย่งในการทําผิดคณุธรรมจริยธรรมเปนกรณีพเิศษ อยางใกลชิด 
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-  การสนับสนนุสงเสริมวิจัยในช้ันเรียนเกีย่วกับ ”การพฒันารูปแบบการสอน

คุณธรรมจริยธรรม” ที่ใชทรัพยากรสถานศึกษาและองคกรในพืน้ที่ไดอยางคุมคาเชงิสรางสรรค 

1.3  ดานบริหารบุคลากร 

- การพฒันาผูบริหารและครู ใหมีความรู รับรู และมีทัศนะที่ถกูตองเกีย่วกับ

ความสูญเปลา (waste) ความดอยประสทิธิภาพ (inefficiency) และการเสียโอกาสเกี่ยวกับ            

การจัดการสอนดวยรูปแบบการสอนและทรัพยากรที่ใชในการจัดการสอนที่แตกตางกนั 

-  การสนับสนนุการจัดกจิกรรมและโครงงานในการพฒันาครูและผูบริหาร

สถานศกึษาใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติที่ดี และทักษะดานการจดัการเรียนการสอนคุณธรรม

จริยธรรมที่มีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น 

-  การกระจายอํานาจและบทบาทการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน 

ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกลุมครูประจําการตามหมวดวิชา ใหเปนผูคิดริเร่ิม ดําเนินการ ประเมินผล

และพัฒนาไดตอเนื่อง แมจะเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 

-  การสรางความสัมพันธที่ดรีะหวางผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

อันกอใหเกิดเอกภาพและความรวมมือพฒันาการสอนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเปนปจจัยสาํคัญ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

-  การสรางแรงจูงใจและขวญักําลังใจ ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา          

ที่มีความสามารถในการพฒันาการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่ใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคา           

และสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน 

-  การใหความสําคัญและเอาจริงเอาจงัในการประเมินคุณธรรมจริยธรรม           

ของครูและผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนือ่ง เพราะผูบริหารและครูเปนตัวแบบสําคญัที่มีผลตอ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนโดยตรง ดวยการประเมินจากคนหลากหลายกลุม เชน 

ผูบริหาร ครู นกัเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ฯลฯ 

-  การจัดทําดชันีชี้วัดและแนวทางติดตามประเมินผลดานประสทิธิภาพการใช

ทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมของครูผูสอน 

1.4  ดานระบบสนับสนนุการเพิ่มประสิทธภิาพงานสอน 

-  การสนับสนนุดานสถานที ่ดานอุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ          

โดยจัดลําดบัความสาํคัญ ความเรงดวน โดยบรหิารงานดวยการใชและจัดสรรทรัพยากรอยางคุมคา

ใหมากที่สุด 
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-  การจัดทําฐานขอมูลวิเคราะหและประเมินสภาพทรพัยากรของสถานศึกษา

และองคกรในพื้นที/่ชุมชน เปนระยะ ๆ และอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมลูพื้นฐานใหครูนําไปใช

ออกแบบและจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

-  การจัดทําฐานขอมูลวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลพืน้ฐาน

ประกอบการสอนคุณธรรม ซึ่งขอมูลที่เก็บจะเกี่ยวกับลักษณะนิสัย พฤติกรรม สภาพปญหา

ครอบครัว  ปญหาชวีิต ฯลฯ โดยหนาทีห่ลกัควรเปนครูประจําชั้นในการเปนผูวิเคราะห  มีระบบ         

การบันทึก และการกระจายขอมูลสูครูที่สอนในรายวิชาอื่น และสงตอขอมูลไปสูระดับการศึกษา           

ที่สูงขึน้ รวมถงึสงตอไปยังสถานศกึษาอืน่ที่ผูเรียนเขาไปศึกษาตอ 

-  การสนับสนนุดานการวิเคราะหประเดน็ทาทายคุณธรรมจริยธรรม โดยมี

หนวยวิเคราะหปญหาคุณธรรมที่เปนกระแสในสังคม-ชุมชน เชน พนนับอล ยกพวกตีกัน ยาเสพติด 

การลอลวงทางอินเทอรเนต ฯลฯ โดยวิเคราะหสถานการณ กระจายขอมูลใหครูเพื่อใชสอนและหา

แนวทางแกไข-ปองกันไดทนัทวงท ีอันเปนการตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม 

-  การสนับสนนุดานขอมูล องคความรู งานวิจยั เอกสารวิชาการทีม่ีคุณภาพ 

เกี่ยวกับการพฒันารูปแบบการสอนทีม่ีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียน ซึ่ง 

การสนับสนุนฐานขอมูลนี ้อาจดําเนินการโดยสถานศึกษาเอง หรือเปนการใชรวมกบัหนวยงานอืน่ 

ที่มีการจัดทําขึ้นแลวแบงกนัใช เชน  สถานศึกษาอื่นใกลเคียง  เขตพื้นทีก่ารศึกษา  หรือ

กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนนุ ฯลฯ 

-  การบริหารจดัการความรู (knowledge management) เพื่อสนับสนนุงาน

ขอมูลและองคความรูดานการสอน  ดานคณุธรรมจริยธรรมแกครูและผูเกีย่วของ  ทัง้ดานการรวบรวม 

ดานระบบการจัดเกบ็ ดานการแลกเปลีย่น และดานกระจายองคความรูโดยสรางชองทาง และเงื่อนไข

ที่ทาํใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูระหวางกันเกี่ยวกับการพฒันางานสอนคุณธรรม

จริยธรรม อันเปนการกระจายและตอยอดองคความรูรวมกันภายในสถานศกึษา 

-  การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อใหคําปรึกษาแกครูในการแกปญหาและพัฒนา

กลุมเด็กที่เสี่ยงในการทาํผิด โดยอาจเปนการพัฒนาครูบางคนใหมีความรูและทักษะในการเปนที่

ปรึกษาสําหรบัผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในการทําผิดคุณธรรมจริยธรรม  

1.5  ดานบริหารกิจกรรมสําหรับผูเรียน 

-  การวิเคราะหความตองการกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

ผูเรียน โดยวิเคราะหจากกลุมผูเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมไดสอดคลอง            

ตามความสนใจ ความตองการ และสภาพปญหาคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น 
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-  การจัดกิจกรรม/โครงงานที่มีสวนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทัง้ทางตรง            

และทางออมอยางหลากหลาย เพื่อผูเรียนจะไดรับการพัฒนาไดตามศักยภาพ ความถนัด               

และความสนใจ เพื่อใชเสริมการเรียนการสอนในชัน้เรียน โดยเปนกิจกรรมที่มุงใชทรัพยากรที่มี          

ในสถานศึกษาหรือชุมชนอยางคุมคา 

-  การจัดกิจกรรมเสริมชวงปดภาคเรียน เชน คายอาสาสมัครตาง ๆ                       

คายคุณธรรม  กิจกรรมสิง่ประดิษฐเพื่อพฒันาชมุชน ฯลฯ เพื่อใชเวลาวางในการพฒันาตนเอง และ

เกิดประโยชน โดยใชทรัพยากรในสถานศึกษาและชุมชนที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

1.6  ดานการพัฒนางานสอนคุณธรรมจริยธรรมรวมกนัของกลุมครู 

-  การรวมกาํหนดแผนการสอน กระจายความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือ

รวมกนัของกลุมครูที่อยูตามชวงชัน้ในการจัดการสอนคณุธรรมจริยธรรมอยางตอเนือ่งและไมซ้ําซอน 

-  การรวมกาํหนดแผนการสอนและกระจายความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือ

รวมกันของกลุมครูในชวงชั้นเดียวกันที่สอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในการจัดการสอนคุณธรรม

จริยธรรม 

-  การรวมคิดและพัฒนาหลกัสูตรทองถิน่ โดยบูรณาการสอนคุณธรรมจริยธรรม

เขาไปเพื่อเรียนรูจากประสบการณจริง  เรียนรูวิถีชีวิต  วฒันธรรม  สภาพปญหาและ ความตองการ

ของชุมชน/ทองถิน่ 

-  การรวมพฒันาและปรับกจิกรรมที่มีอยูแลวและที่มหีลักปรัชญาการพัฒนา

คุณธรรมเปนแกน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียวุกาชาด ฯลฯ โดยพฒันาตอยอดกจิกรรมเหลานี ้

ใหมีสวนพฒันาคุณธรรมจริยธรรมไดอยางนาสนใจ มีความรวมสมัยสอดคลองตามสภาพปญหา

และบริบทของชุมชนและสังคม 

1.7  ดานการจัดการเรียนการสอนของครผููสอน 

-  การวิเคราะหผูเรียน เชน อาย ุระดับสติปญญา ความสามารถในการเรียนรู 

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สภาพพืน้ฐานครอบครัว ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการจัด        

การสอนคุณธรรมจริยธรรม (ซึ่งจะสาํคัญมากขึ้นสาํหรับกลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยงกระทาํผิดคุณธรรม

จริยธรรม) เพือ่จัดการสอนไดอยางเฉพาะเจาะจงและสอดคลองกับสภาพผูเรียน โดยอาจพจิารณา

จากฐานขอมลูวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นอยางเปนระบบดังทีน่ําเสนอไว

ขางตน 

-  การวิเคราะหทรัพยากรสถานศกึษาและองคกรในพื้นที/่ชุมชนวา มีจุดแข็ง

จุดออนดานใด เพื่อนําทรัพยากรที่มีมาใชจัดการสอนไดเต็มที ่โดยอาจพิจารณาจากฐานขอมูล             
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การวิเคราะหและประเมินสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ที/่ชุมชนที่จัดทาํขึ้น

อยางเปนระบบดังทีน่ําเสนอไวขางตน 

-  การวิเคราะหรายวิชาวา แตละรายวิชาเหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมเรื่องใดไดบาง และแมจะเปนรายวิชาเดียวกนั แตจะแตกตางกนัไปตามแตละชวงชั้น 

-  การพัฒนารปูแบบการสอนขึ้นมาหลากหลายทางเลือก โดยแตละทางเลือก 

มีการระบุเงื่อนไขความสาํเร็จตาง ๆ และมกีารประเมนิ ”ผลที่ได” เปรียบเทียบกบั “ทรัพยากรที่ใชไป” 

รวมถึงประเมนิความเปนไปไดที่จะทาํใหเกิดขึ้น 

-  แนวทางพฒันารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมทีม่ีประสิทธิภาพ                

ที่ผูเชี่ยวชาญเสนอไววา ควรมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้

1)  การเลือกใชรูปแบบการสอนใหเหมาะสมตามพฒันาการในแตละชวงวัย 

เชน ผูเรียนในวัยเด็กเลก็เนนการสอนโดยใชตัวแบบหรือการใหรางวัล ฯลฯ ในขณะทีผู่เรียนระดับ

มัธยมเนนการสอนที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนตน เพื่อใหเกิดผลสูงสุดตอผูเรียน 

2)  การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยุกตสอน อันเปนการปลูกฝง

รากฐานการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนนิชวีิตจริง และมีสวนประยุกตใชทรัพยากรทีม่ี        

ในทองถิน่มาใชในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

3)  การประยกุตใชทรัพยากรที่มีในสถานศึกษาหรือชุมชนใหเกิดประโยชน

อยางคุมคาในการจัดการสอน เชน ปราชญชาวบาน กลุมพอแม/ผูปกครองที่มีความรู พระสงฆ          

มาชวยสอนหรือแบงปนประสบการณทีน่าสนใจและใหขอคิด  หรือการนําเอาโครงการในชุมชน            

มาใชสอน เชน ชุมชนมโีครงการรักบานเกิด  ควรจะนาํมาประยกุตใหผูเรียนไดมีสวนรวมและใช

สอนเชิงคุณธรรมจริยธรรมรวมดวย เปนตน 

4)  การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มกีารปฏิบัติจริง/                    

มีประสบการณจริงที่เปนประโยชนตอการสาธารณะ เพื่อรับรูถึงสภาพปญหาและความตองการ 

ของชมุชนและสังคม การใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมผานการไปงานศพบางงาน 

การดูแลชวยเหลือสัตวปวย การมีสวนชวยอานหนงัสือใหคนตาบอด การมีสวนชวยเหลือหรือดูแล 

ผูสูงวัยที่ถกูทอดทิ้ง ฯลฯ 

-  การคัดเลือกรูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีความเปนไปไดที่จะ

ดําเนนิการใหเกิดขึ้นจริง และมีการใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ที/่ชุมชนอยาง

คุมคา โดยเปรยีบเทยีบกับผลที่ไดตามเปาหมายการพฒันาคุณธรรมในผูเรียนและความตองการ          

ของชุมชน 
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-  การแกปญหาและดูแลกลุมผูเรียนที่มปีญหาทางพฤติกรรมเฉพาะราย        

เปนกรณีพเิศษ โดยจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ใหคําปรึกษา และติดตามผลถึงบานอยางใกลชิด  

(เนื่องดวยทรพัยากรดานผูสอนจํากัด/ครูมีภารกิจมาก อีกทั้งตองใชทรัพยากรมากในการติดตาม

และแกไขพฤติกรรมกลุมผูเรียนที่มีปญหา จึงตองดําเนนิการเฉพาะราย  สวนกลุมผูเรียนปกติก็ใช

ระบบการสอนในชั้นเรียนที่จดัให) 

-  การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมวา 

“ผลที่ไดเปนไปตามเปาหมายหรือไม”  เปรียบเทียบกับ “ทรัพยากรที่ใชในกระบวนการจัดการสอน” 

อาท ิทรัพยากรในรูปของเวลา ตนทนุคาสื่อการสอนหรือคาใชจายตาง ๆ ปริมาณบุคลากรที่ใช ฯลฯ 

-  การปรับปรุงรูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มปีระสทิธิภาพอยางตอเนือ่ง 

โดยพัฒนาและประยุกตตามสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ที/่ชุมชน 

2.  แนวทางระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

เขตพื้นที่การศกึษานับเปนองคกรสําคัญในการมีสวนชวยสนับสนุนการพัฒนา  

และเสริมสรางการพัฒนารปูแบบการสอนที่มปีระสิทธภิาพในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม         

เนื่องดวยมีความใกลชิดและเปนหนวยงานระดับพื้นที่ที่ดแูลและสนับสนุนจัดการศึกษาในภาพรวม

ของเขต อีกทั้งมีศักยภาพในการจัดสรรและระดมทรัพยากรสนับสนุนสถานศึกษาจากองคกรในพื้นที/่

ชุมชน โดยเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนนิการดังนี ้

-  การกําหนดเปาหมาย นโยบาย และยุทธศาสตรที่ชัดเจนของแตละเขตพื้นที่

การศึกษาในการพัฒนางานสอนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศกึษาในพืน้ที่ความรบัผิดชอบ             

โดยดําเนนิงานอยางตอเนื่องไมเปลี่ยนแผนงานบอย ซึ่งอาจจะมีความแตกตางกนัไปในแตละเขต

พื้นที่การศึกษาตามสภาพบริบททองถิ่นทีแ่ตกตางกนั 

-  การสํารวจประเด็นและระดับความรนุแรงของปญหาคุณธรรมจริยธรรมในพืน้ที ่

โดยอาจรวมมอืกับหนวยอืน่ เชน สํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัด องคกรปกครองสวนทองถิน่ ฯลฯ  

เพื่อเปนฐานขอมูลใหสถานศกึษาใชประกอบการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมไดสอดคลอง             

ตามสภาพปญหาและความตองการของทองถิน่ 

-  การสนับสนนุองคความรูและศึกษานิเทศกที่เชี่ยวชาญดานการจัดการสอน

คุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกตใชทรัพยากรในสถานศกึษาและทองถิ่นไดเกดิ

ประโยชนอยางคุมคา ใหไปมีสวนพัฒนาและแนะนาํการสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศกึษา

อยางตอเนื่อง 
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-  การระดมทรัพยากรและสรางความรวมมือกับองคกรในพืน้ที/่ชุมชนที่มีศักยภาพ 

ในการมีสวนจดัการสอน กิจกรรม หรือโครงงานเกีย่วกบัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมกับสถานศกึษา 

เชน  การไปเจรจากับสํานักงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ สํานกังานการคาภายใน

สถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ  (เนื่องดวย สพท. มีพลงัเจรจาตอรองและชักชวน            

ไดมากกวาสถานศึกษา) 

-  การมีหนวยงานเฉพาะกิจในการใหคําปรกึษาสําหรับผูบริหารและครู ในกรณีที่มี

ปญหาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศกึษา ปญหาการสอนคุณธรรมจริยธรรม การเพิม่ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ซึ่งหนวยงานนี้ควรมีผูเชี่ยวชาญ และกลุมนักจิตวิทยาหลากหลาย

สาขา และมีระบบการใหบริการทีท่ั่วถึงและมีคุณภาพ 

-  การสนับสนนุการฝกอบรม กิจกรรมหรือโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม             

อยางตอเนื่อง ใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนจากสถานศึกษาตาง ๆ ที่อยูในเขตพื้นที่นัน้  

ไดมีสวนเขารวม/ไดรับการพัฒนาดานคณุธรรมจริยธรรม 

-  การสรางแรงจูงใจใหสถานศึกษาที่อยูในเขตพืน้ที ่ใหแขงขันกันพัฒนารูปแบบ 

การสอนคุณธรรมจริยธรรมที่ประยุกตใชทรัพยากรในสถานศกึษาหรอืทองถิน่ โดยการจัดประกวด 

การใหรางวัล  รวมถึงการยกยองครูหรือสถานศึกษาที่ปฏิรูปการสอนคณุธรรมจริยธรรมไดโดดเดน 

โดยมีกฎเกณฑการประกวด/ใหรางวัลที่ชัดเจนนาเชื่อถือและวัดไดจริง 

3.  แนวทางระดับกระทรวงศึกษาธกิาร 

ความชัดเจนดานทิศทาง นโยบายและการสนับสนนุของกระทรวงศึกษาธิการ        

เปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของสถานศึกษา  โดยเฉพาะในระยะแรกที่มีการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ โดยกระทรวงศึกษาควรดําเนินการ ดังนี ้

3.1.  การกาํหนดทิศทางและนโยบาย 

-  การใหความสําคัญ การกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการทีช่ัดเจน   

ในการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมทัง้ระบบและนําสูการปฏิบัติ               

โดยดําเนนิการอยางตอเนื่อง 

-  การกําหนดนโยบายและมอบหมายใหเขตพื้นทีก่ารศกึษาทุกเขต ตองมี

แผนงานและโครงงานชัดเจนในการพัฒนางานสอนคุณธรรมจริยธรรม โดยแตละเขตพื้นที่การศึกษา

อาจมีแผนงานหรือโครงการที่ตางกันตามสภาพปญหา ความตองการ และทรัพยากรที่มีในพื้นที ่
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3.2  การกําหนดเปาหมาย หลักสูตรและสาระการเรียนรู 

-  การกาํหนดเปาหมายการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนในแตละชวงชั้น

ที่ชัดเจน  โดยสอดคลองตามพัฒนาการในแตละชวงวัย และตอเนื่องเชื่อมโยงสูชวงชั้นที่สูงขึ้น 

-  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  กาํหนดสาระการเรียนรูจากเดิมที่มุงเนน

เรียนสาระเนื้อหาความรูทางวิชาการที่อัดแนน ดวยการลดเนื้อหาวิชาการลงและมุงพฒันาดาน

คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

-  การปรับเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลาง โดยแยกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ออกมาเปน 1 กลุมสาระการเรียนรูอยางชดัเจน  เพื่อใหการจัดการสอน  และการประเมินผล                   

มีความเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น 

-  การบังคับใหทกุกลุมสาระการเรียนรู ตองสอดแทรกการสอนคุณธรรม

จริยธรรมรวมดวย โดยกําหนดสัดสวนที่ชดัเจน เชน จะตองสอดแทรกการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

10 หรือ 20% ของเนื้อหาทั้งหมด เปนตน 

-  การปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระการเรียนรูศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม ใหมุง

สอนศาสนาที่เชื่อมโยงกับการใชชีวิตประจําวนั และมีความยึดหยุนที่จะประยุกตเอาประเด็นปญหา

และความตองการของชุมชนดานคุณธรรมจริยธรรมเขามาใชสอน 

3.3  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณุธรรมจริยธรรม 

-  การสนับสนนุการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความเหน็จากนักวิชาการ

หลากหลายสาขา  เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

ทั้งจากกลุมนกัการศึกษา  นักจิตวทิยา  นักพัฒนาพฤติกรรม  นกัการศาสนา  นักปรัชญา             

ดานจริยศาสตร นักสังคม-มนุษยวทิยา นักเศรษฐศาสตร นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

-  การสนับสนนุการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม                     

ที่หลากหลายตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน รวมถึงตามสภาพความจํากัด                

ทางทรพัยากรของพื้นที่ตาง ๆ 

-  การสนับสนนุการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม

เฉพาะเจาะจงสําหรับกลุมผูเรียนที่เสีย่งตอการประพฤติผิดคุณธรรมจริยธรรมอยางเรงดวน               

โดยแยกตามสภาพปญหาความเสีย่งทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนตัวแบบใหสถานศึกษา         

นําไปตอยอดและประยุกตใช 
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-  การจัดโครงการประกวดและโครงการสถานศกึษานาํรอง ดานการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนที่มุงประยกุตใชทรัพยากรสถานศกึษาและชุมชนอยางคุมคา/เกิด

ประโยชนสูงสดุในทางสรางสรรค 

-  การจัดทําคูมือพื้นฐานในการเพิม่ประสทิธิภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

โดยมีเนื้อหาทีสํ่าคัญ ไดแก การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 

รูปแบบการสอนแบบตาง ๆ โดยวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในแตละรูปแบบ แนวทางประยกุตใช

ทรัพยากรตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แนวทางคัดเลือกรูปแบบการสอนทีเ่หมาะสม                

ตามสภาพทรพัยากร และวิธีประเมินผลรปูแบบการสอนที่มปีระสิทธภิาพและเหมาะสมตามสภาพ

บริบททองถิน่ เปนตน 

-  การจดัทาํกรณีศึกษาตัวอยางการสอนประเดน็ทาทายคณุธรรมจริยธรรม ใหม 

ๆ เพื่อเปนแนวทางใหครูใชสอน เชน ประเด็นการรูเทาทนัสื่อ การเลนเกมอยางชาญฉลาด ฯลฯ และ

รวมถึงประเด็นที่สังคมยงัไมชัดเจนวาผิดหรือถูก  โดยมีการปรับปรุงพฒันาอยางตอเนื่อง ใหเทาทนั

การเปลี่ยนแปลง 

-  การใหรางวลัและยกยองสถานศกึษาดเีดนดานการจดัการสอนคุณธรรม

จริยธรรมที่ใชทรัพยากรในสถานศกึษาหรอืชุมชนอยางคุมคา/เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเกณฑ        

ใหรางวัลที่ชัดเจน และสามารถวัดไดใกลเคียงสภาพจริง มิใชวัดแตเพยีงภายนอก 

3.4  การพัฒนาระบบการประเมินผล 

-  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนดานจิตพิสัยที่ชัดเจน    

แมนยําและถกูตองโดยอยูบนกรอบมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ เพื่อใหสถานศึกษาใชประเมนิ

ความกาวหนาของผูเรียน 

-  การพัฒนาระบบการติดตามและประเมนิผลดานประสทิธิภาพการใช

ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชประเมินความกาวหนาในการ

จัดการสอนคณุธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

-  การพัฒนาระบบการติดตามและประเมนิผลสถานศึกษาดานจัดการเรียน

การสอนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อกระทรวงศึกษาธกิารจะสามารถประเมินสภาพความกาวหนา       

ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา 

-  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมครูที่ชัดเจนตรงกับ

สภาพความเปนจริง โดยประเมินจากหลายฝาย เปนการประเมินเปนระยะอยางตอเนื่องและเอาจริง
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เอาจัง เพื่อใหสถานศกึษาและกระทรวงศกึษาใชประเมนิคุณธรรมจริยธรรมของครู  ซึ่งเปนตัวแบบ

สําคัญในการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

-  การพัฒนาระบบการวดัและประเมนิผลคณุธรรมจริยธรรมผูบริหาร

สถานศึกษาทีช่ัดเจน ตรงกบัสภาพความเปนจริง โดยประเมินจากหลายฝาย ประเมนิเปนระยะ

อยางตอเนื่อง และเอาจริงเอาจัง เพื่อใหสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาใชประเมินคุณธรรม

จริยธรรมของผูบริหาร ซึ่งจะตองเปนผูนําทีเ่ปนแบบอยางที่ดีมคีุณธรรมจริยธรรม 

3.5  การพัฒนาผูบริหารและครู 

-  การพัฒนาหลักเกณฑวิทยฐานะดานวินัยและจรรยาบรรณของครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เขมงวด โดยมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนและเอาจรงิเอาจัง 

-  การกําหนดคุณสมบัติของครูสอนวิชาคณุธรรมจริยธรรมใหชัดเจนวาตอง          

เปนครูสายจรยิธรรมโดยตรงหรือตองผานหลักสูตรการศกึษา/อบรมสอนคุณธรรมจริยธรรมเขมขน  

ไดมาตรฐาน มิใชใหครูคนใดก็ไดมาสอนวิชาดานคุณธรรมจริยธรรม 

-  การพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครูกอนประจําการและระหวางประจําการ 

ใหสามารถพฒันาครทูี่มีความรู ความสามารถและทกัษะในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

รวมถึงการใชและการประเมินการใชทรัพยากรของสถานศึกษาหรือชุมชนไดอยางคุมคา/เกิด

ประโยชนสูงสดุ 

-  การใหรางวลัและยกยองครูดีเดนดานการเปนแบบอยางและดานการ

จัดการสอนคณุธรรมจริยธรรมที่สามารถประยุกตใชทรัพยากรที่มีในสถานศกึษา/ชุมชนใหเกิด

ประโยชนอยางคุมคา อันเปนการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ 

-  การพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ            

มีทัศนคติและพฤติกรรมทีเ่อือ้ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม 

-  การพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ 

และทักษะในการบรหิาร รวมถึงการจัดสรรและระดมทรพัยากรไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

-  การใหรางวลัและยกยองผูบริหารสถานศึกษาดีเดนดานการเปนแบบอยาง

และการบริหารสถานศึกษาที่มีความกาวหนาในการพฒันาการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีการ

ประยุกตใชทรัพยากรของสถานศกึษาและองคกรในพืน้ที/่ชุมชนไดเกดิประโยชนสูงสุด 
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3.6  การพัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

-  การระดมทรัพยากรสนับสนุนจากภาคอ่ืีนมาเผยแพรและใชในสถานศึกษา

อยางกวางขวาง เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดทําการตูนสงเสริม

คุณธรรม 

-  การสนับสนนุการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา/การเรยีนรู  เชน ตํารา  

หนงัสือเรียน ส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิส ฯลฯ ใหมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอยางรวมสมัย 

เหมาะสมตามชวงวัย และลดเนื้อหาทางวชิาการลงอยางเหมาะสม 

-  การรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นทาทายคุณธรรมจริยธรรม        

ใหม ๆ ตอเนื่อง โดยอาจประสานงานรวมกบัหนวยงานอืน่ เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษาเฝาระวงั         

และพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทนัไมตกเปนเหยื่อ 

-  การสรางระบบฐานขอมูลองคความรูเกีย่วกับรูปแบบการสอนคุณธรรม

จริยธรรมที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ทนัสมัย โดยมีการวเิคราะหและประเมนิการใชทรัพยากรใน

แตละรูปแบบการสอนตาง ๆ รวมดวย 

-  การวิเคราะหแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชวงชัน้อยางชัดเจนวา 

เหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องใดไดบาง เพื่อเปนกรอบแนวทางใหครูในแตละ

กลุมสาระการเรียนรูนาํไปสอดแทรกและประยุกตสอนได 

-  การพัฒนาระบบประชาสมัพันธและกระจายขอมูล-องคความรูที่เกีย่วของ

กับการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพสูสถานศึกษาและกลุมเปาหมายตาง 

ๆ เชน กลุมพอแมผูปกครอง เขตพื้นทีก่ารศึกษา ฯลฯ 

3.7  แนวทางเสริมอ่ืนเพื่อพฒันาการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

-  การออกระเบียบและกฎเกณฑหามนําสิ่งอบายมุขเขามาในสถานศกึษา          

โดยบังคับใชทัง้กับผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียนและผูที่เขามาในสถานศึกษา  เชน การจัดเลี้ยง            

ในสถานศึกษาไมควรมีส่ิงมนึเมา การสบูบุหร่ี การจัดเวทีแสดงที่ไมเหมาะสม ฯลฯ และมีกระบวนการ

ควบคุมและดําเนนิการเอาผดิที่จริงจัง เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ในผูเรียน 

-  การประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของกับการพัฒนาเด็กปฐมวยั  ใหมี          

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและมีคุณภาพ โดยเฉพาะในชวงวัย 3-6 ป ซึ่งเปนชวงวัย

สําคัญที่เปนพืน้ฐานของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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-  การกําหนดเกณฑคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยควรพจิารณา

สัดสวนคะแนนคุณธรรมจริยธรรมของผูสมัครสอบรวมดวย เชน ประสบการณเขารวมกิจกรรม   

เพื่อการสาธารณะ การเคยทําประโยชนตอผูอ่ืนหรือชุมชน เปนตน 

4.  แนวทางระดับรัฐบาล 

เนื่องดวยการดําเนนิงานในหลายประการเปนอํานาจและบทบาทของระดับรัฐ            

เพื่อกาํหนดทศิทางและนโยบาย รวมถงึมสีวนสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการสอน            

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึน้และประสบความสาํเร็จไดมากขึ้น           

โดยแนวทางระดับรัฐบาลมดีังนี ้

-  การกําหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน กลยุทธ และการสนับสนนุทรพัยากร           

อยางชัดเจนในการมุงแกปญหาและพัฒนาการสอนคณุธรรมจริยธรรมใหผูเรียนทกุชวงวัย 

-  การพัฒนากฎหมายตาง ๆ ที่มีสวนสกัดกั้นความเสีย่งในการกระทาํผิดคุณธรรม

จริยธรรมของเด็ก-เยาวชน เชน การจัดระเบียบสังคม การพนนั การคมุสถานบันเทิง การจัดโซนนิง่

สถานบันเทิงไมใหตั้งใกลสถานศึกษา ฯลฯ และกฎหมายตองบังคับใชไดจริง ดําเนินการอยางเอาจริง

เอาจัง และมีบทลงโทษหนกั 

-  การพัฒนาดัชนีชี้วัด/ระบบวัดระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เพื่อสงสัญญาณ

เตือนสูระบบการศึกษาวามปีระเดน็สงัคมใดที่สอ/เปนวิกฤตคุณธรรม เพื่อสถานศึกษาจะไดแกปญหา

และปองกนัไดทันทวงท ีโดยอาจดําเนินรวมกับหนวยงานอื่น 

-  การสนับสนนุการขยายผลการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพยีง

ประยุกตสูการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมในกลุมผูเรียน 

-  การพัฒนาโครงงานตาง ๆ ของรัฐ ใหมีสวนรวมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชนไทย เชน เปดโอกาสและสงเสรมิการเปนอาสาสมคัรในโครงการตาง ๆ ของรัฐหรือเอกชน         

ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ การพัฒนากลุมแมบานหรือสหกรณที่มีสวนใหเด็กและเยาวชนเขารวม

การพัฒนาการทองเที่ยวที่มุงสรางจิตสาํนกึรักชุมชน/ทองถิน่ ฯลฯ 

-  การสนบัสนนุองคกรทางศาสนาตาง ๆ ใหมีบทบาทชดัเจน ในการจดัทําโครงงาน ที่

เกี่ยวกับการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในเดก็และเยาวชน ซึ่งอาจเปนการรวมมือกับสถานศกึษา

หรือเปนการดําเนนิการเอง เชน การพฒันาคําเทศนที่รวมสมัยเพื่อสถานศึกษานําไปประยุกตใช 

การพัฒนาศาสนสถานใหนาดึงดูดนาสนใจเพื่อเปนแหลงเรียนรู ฯลฯ 

-  การกําหนดกฎหมาย มาตรการ และดําเนินการจริงจงัในการนําเสนอ

ส่ือสารมวลชนตาง ๆ ทางสรางสรรค รวมถึงการสกัดกัน้สื่อและลงโทษสื่อไมพึงประสงค 
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-  การสนบัสนนุสื่อสารมวลชนที่มุงพฒันาปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหคนในสงัคม 

โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน 

-  การพัฒนาระบบกระตุนสังคมดานคุณธรรมจรยิธรรมเปนระยะตอเนื่อง เพื่อสราง

จิตสํานึก เห็นคุณคาและความสําคัญ เชน จัดโครงการ-กิจกรรมสรางสรรค พัฒนาสื่อเลิกเหลา บุหร่ี 

ไมซื้อขายเสียง  รับผิดชอบในหนาที ่อาสาสมัคร ฯลฯ 

จากที่กลาวมาขางตนจะเหน็วาการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม จะตอง

คํานึงถึงประสทิธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมดวย โดยจําเปนตองมีการปฏิรูปการจัด        

การเรียนการสอนคุณธรรมทัง้ระบบการศึกษา ตั้งแตครูผูสอน สถานศกึษา เขตพื้นที่การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการจนถงึรัฐบาล โดยใหมีการจัดสรรและใชทรัพยากรขององคกรหรือหนวยงาน

ทุกระดับทีเ่กี่ยวของ มีการตอยอดและพัฒนาจากทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา           

อันจะทาํใหการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมเปนไปอยางมีคุณภาพ มโีอกาสสําเร็จ 

และสอดคลองตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสงัคมไทย 

6  คุณธรรมจริยธรรมทีส่งัคมคาดหวัง 
คุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งสาํคัญตอการอยูรวมกนัในสงัคมของมนุษย  หากสงัคมใด          

ที่คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมโทรมยอมกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย  ในแตละสงัคมยอมมีความ

คาดหวงัตอพฤติกรรมของคนในสงัคม  ซึ่งจะตองเปนเครื่องเตือนสติในการทําความดี  ผูรายงาน 

จะไดนําเสนอคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมคาดหวงั ดงัตอไปนี ้

1.  คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 

การปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู สรางความตระหนักและปลูก

จิตสํานกึในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ความสมานฉันท  สันติวิธ ี วิถีประชาธิปไตย  

พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบนั

ครอบครัว ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีมีความรูและ

อยูดีมีสุข เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  

กระทรวง ศึกษาธิการจึงไดกําหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  (อรศญา จวนทองรักษ.2551) ดังนี ้  

1.1  ความขยนั  

ขยัน คือ ความตั้งใจเพยีรพยายาม ทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่าํเสมอ 

อดทน  ความขยันตองปฏิบตัิควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหาจนเกิดผลสําเร็จ   

ผูที่มีความขยนั คือผูที่ตัง้ใจทําอยางจริงจงัตอเนื่องในเรือ่งที่ถกูที่ควร เปนคน  

สูงาน  มีความพยายามไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทาํ ตัง้ใจทําหนาที่อยางแทจริง  
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1.2  ความประหยัด  

ประหยัด คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิง่ของแตพอควรพอประมาณ 

ใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ   

ผูที่มีความประหยัด คือผูดําเนินชีวิตความเปนอยูเรียบงาย รูจักฐานะการเงนิ        

ของตน คิดกอนใช คิดกอนซือ้ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจกัทาํบัญชีรายรับ

รายจายของตนเองอยูเสมอ 

1.3  ความซื่อสัตย  

ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมเีลหเหลีย่ม มีความจริงใจ ปลอดจาก

ความรูสึกลําเอียงหรืออคติ  

ผูที่มีความซื่อสัตย  คือ ผูทีม่ีความประพฤติตรงทั้งตอหนาที่  ตอวิชาชพี            

ตรงตอเวลา ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัตอิยางเตม็ที่

ถูกตอง 

1.4  ความมวีนิัย  

มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวนิยัใน

ตนเองและวินยัตอสังคม 

ผูที่มีวนิัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศกึษา สถาบัน 

องคกร สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยนิดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ  

1.5  ความสุภาพ  

สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม               

มีสัมมาคารวะ 

ผูที่มีความสุภาพ คอื ผูที่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ                

ไมกาวราวรุนแรง หรือวางอาํนาจขมผูอ่ืนทั้งโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกนัยงัคงมีความ

มั่นใจในตนเอง เปนผูทีม่ีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรม 

1.6  ความสะอาด  

สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งทางกาย ใจ และสภาพแวดลอม                   

มีความผองใสเปนทีเ่จริญตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเหน็  

ผูที่มีความสะอาด คือ  ผูที่รักษารางกาย  ที่อยูอาศัย  และสิ่งแวดลอมถูกตอง                

ตามสุขลักษณะ  ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมวัมคีวามแจมใสอยูเสมอ  
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1.7  ความสามัคคี  

สามคัคี คือ คอืความพรอมเพรียงกนั ความกลมเกลยีวกนั ความปรองดองกนั       

รวมใจกนัปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการ  เกิดงานการอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเลาะ

วิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบกนั เปนการยอมรับความแตกตางความหลากหลายทางความคิดความ

หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวในลักษณะเชนนี้เรียกอีกอยางวาความสมานฉันท 

ผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวางรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รูบทบาท        

ของตน ทั้งในฐานะผูนาํและผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลงั ชวยเหลือเกื้อกุลกันเพื่อให        

การงานสาํเร็จลุลวง  สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได  เปนผูที่มีเหตุผล  ยอมรับความ

แตกตางหลากหลายทางวฒันธรรม ความคิด ความเชือ่ พรอมทีจ่ะปรับตัวเพื่ออยูรวมกนัอยางสนัติ  

1.8  ความมนี้าํใจ  

มีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตนเองหรือเร่ืองของตัวเอง แตเห็นอก

เห็นใจ  เหน็คณุคาในเพื่อนมนุษย  มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความตองการ  ความจําเปน             

ความทุกขสุขของคนอื่น และพรอมทีจ่ะใหความชวยเหลอืเกื้อกูลกนัและกัน 

ผูที่มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจกัแบงปน เสียสละความสุข

สวนตน เพื่อทาํประโยชนใหแกผูอ่ืน  เขาใจ เหน็ใจผูที่มคีวามเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม        

ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคส่ิงดีงามใหเกิดขึน้

ในชุมชน 

2.  คุณลกัษณะที่ดีของคนไทยทีพ่งึประสงค   

คุณลักษณที่พงึประสงคสําหรับคนไทย ในงานวิจยัของสวุมิล วองวาณิช และคณะ 

เร่ือง “โครงการเรงสรางคุณลกัษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย” กลาววา คุณลักษณะที่ดีของคนไทย

ที่พงึประสงค  ซึ่งกาํหนดในมาตรฐานการศกึษาชาติคือ คณุธรรมและจิตสํานกึในความเปนพล

เมืองไทยและพลโลก โดยคนไทยตองมีการดําเนินชีวิตโดยกายสจุริต วจีสุจริต และมโนสุจริต  และ

หากยึดชุดคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุงความสําเร็จของสวนรวม ตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั จากการวิเคราะหของไกรยุทธ  ธีรตยาคนีันท ซึง่ใชเปนกรอบใน

งานวิจยัของสวุิมล วองวาณชิ และนงลักษณ วิรัชชัย พบวา คุณธรรมระดับบุคคล ซึ่งหมายรวมถึง

เด็กและเยาวชนไทยเพื่อความสําเร็จในการดําเนนิชีวิตม ี3 ดาน ดังตอไปนี ้(สํานักงานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา.  2550 : 3-4) 

2.1  คุณลกัษณดานคณุธรรม หมายถงึ คณุลักษณะทีเ่ปนสภาพความดีงามในดาน

ตาง ๆ ประกอบดวย 4 ชุด  ไดแก 
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2.1.1  คุณธรรมที่เปนปจจัยแรงผลักดัน  หมายถงึ  สภาพความดีงามที่ชวย

เรงรัดใหการกระทําใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว  เชน  ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทน 

ความสามารถในการพึ่งตนเอง และความมีวินยั 

2.1.2  คุณธรรมที่เปนปจจัยหลอเลี้ยง  หมายถงึ  สภาพความดีงามที่ชวย 

เรงรัดใหทาํการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง  เชน  ฉันทะ  สัจจะ  ความรับผิดชอบ    

ความสํานึกในหนาที ่และความกตัญ ู

2.1.3  คุณธรรมที่เปนปจจัยเหนีย่วรั้ง  หมายถึง  สภาพความดีงามที่ชวยยึด

ประวิงหรือตักเตือนใหกระทาํการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว เชน ความมีสติและรอบคอบ 

และความตั้งจติใหดี 

2.1.4  คุณธรรมที่เปนปจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวย               

สงเสรมิใหกระทําการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว เชน ความเมตตา ความปรารถนาดีตอกนั 

ความเอื้อเฟอตอกัน ความไมเหน็แกตัว ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความอะลุมอลวย ถอยที 

ถอยอาศัย 

2.2  คุณลักษณดานสังคม  หมายถงึ คุณลักษณะทีเ่กี่ยวของกับการเขาสังคม และ

การมีปฏิสัมพนัธกับผูอ่ืน เชน ความมกีิริยามารยาท  การปรับตัว  ความตรงตอเวลา  ความสุภาพ  

การมีสัมมาคารวะ  การพูดจาไพเราะ ความออนนอมถอมตน 

2.3  คุณลักษณดานการเรียนรู หมายถึง คณุลักษณะทีเ่กี่ยวของกับการศึกษา           

หาความรู การทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ  เชน  ความใฝรูใฝเรียน  ความรักโรงเรยีน  และความรกั        

การอาน 

3.  พฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุมบุคคล 

พรน้ําคาํ ปองกันภัย  (2548 : 5-7)  ไดสรุปแนวคิดของหนวยงาน นักวิชาการตาง ๆ  

แบงพฤติกรรมตามความคาดหวงัของกลุมบุคคลสามารถแบงได 3 ลักษณะพฤติกรรม คือ 

พฤติกรรมตอตนเอง พฤตกิรรมตอผูอ่ืน และพฤติกรรม ตอสังคมดังนี ้

3.1  พฤติกรรมตอตนเอง 

3.1.1  มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอยางมีเหตุผล และเขาใจ

กฎเกณฑ ตาง ๆ ที่ขยายขอบเขตกวางไปสูระดับสังคม 

3.1.2  ปฏิบัติในกรอบมาตรฐานของศีลธรรมที่สังคมนั้นยอมรับไดอยาง

สม่ําเสมอ ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักเบื้องตนของแตละศาสนา ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ใหอยูในขอบเขตที่ดีงาม 
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3.1.3  กลายอมรับความคิดและตั้งใจแกไขและพัฒนาใหดีข้ึน 

3.1.4  มีความมั่นคงในจิตใจ และภูมิใจในตนเอง 

3.1.5  รูจักจุดออนจุดแข็งเกีย่วกับอารมณของตนเองเปนอยางด ี

3.1.6  มีความสามารถในการปรับตัวและรูจักวิธีผอนคลายตนเอง 

3.1.7  มีความสุขในทางทีเ่หมาะสมได 

3.1.8  มีความมุงมัน่ ขยันและอดทนทุมเทในการทําสิง่ทีย่าก  มีอุปสรรค หรือ

ตองใชระยะเวลานานใหสําเร็จไดดวยตนเอง แมไมมีใครควบคุม 

3.1.9  ซื่อสัตยและรักความถกูตอง 

3.1.10  เก็บรวบรวมความรู  จําแนกขอมลูเพื่อใชตัดสินและประเมินคาของสิ่ง

ที่เรียนรูตามกฎเกณฑและมาตรฐานที่กาํหนด 

3.1.11  สามารถเลือกและยอมรับคานิยมที่เหมาะสม ตัดสินความดีความชัว่ 

ตลอดจนการยอมรับปฏิบัติตามพฤตกิรรมตาง ๆ โดยอาศัยเหตุผลของตนเอง 

3.1.12  สามารถพึ่งตนเองได รูจักแกปญหาของตวัเองไดดวยสติปญญา            

และความเชื่อมั่นในตวัเอง 

3.1.13  พัฒนาความสามารถของตน 

3.1.14  มีคุณลักษณะในดานความประหยัด  มีวินยั  มีน้ําใจเปนนักกฬีา             

มีเหตุผล  มีลักษณะมุงอนาคต  มีความเปนผูนาํ  มีความรับผิดชอบ  ไมกังวลใจ  มีความเชื่อมัน่         

ในอํานาจภายในของตนเอง 

3.2  พฤติกรรมตอผูอ่ืน 

3.2.1  มีความเขาใจในการแสดงออกทางอารมณของผูอ่ืนได 

3.2.2  มีความเห็นใจ ไมเกรงใจโดยปราศจากเหตุผล 

3.2.3  มีความเมตตากรุณา รวมถึงการอยูรวมกันอยางถอยทีถอยอาศยั 

3.2.4  ใหความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกลูประโยชนตอกันอยางไมเหน็แกตวั 

3.2.5  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

3.2.6  ควบคุมอารมณทัง้ทางสหีนาและวาจา 

3.2.7  แสดงมารยาท และวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

3.2.8  มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ 

3.3  พฤติกรรมตอสังคม 

3.3.1  จิตสํานกึเพื่อสวนรวม 
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3.3.2  รับผิดชอบตอผูอ่ืน  สังคมและมนุษยชาต ิ ไมประพฤติไปในทางที่จะ

กอใหเกิดผลเสียตอสังคมภาพรวมทัง้ในทางตรงและทางออม 

3.3.3  มีความพรอมและเต็มใจที่จะเสยีสละเวลาและผลประโยชนสวนตนเพื่อ

ทําประโยชนแกสังคมสวนรวม 

3.3.4  มีความยุติธรรมและรักความถูกตอง 

3.3.5  มุงมั่นทีจ่ะพัฒนาและมีความพรอมในการสรางสรรคสังคมใหมีสันติสุข 

3.3.6  ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม 

3.3.7  ชวยเหลือผูดอยโอกาส 

3.3.8  ชวยสราง ปองกนัสาธารณสมบัติของชาติและเสยีสละในการชวยพฒันา

ประเทศชาติได 

3.3.9  เสียสละเพื่อสวนรวม และใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยางเทาเทยีม 

3.3.10  ประหยัด (ใชส่ิงของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวม  ตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาต ิอยางประหยัดและมคีา) 

3.3.11  มีสวนรวมในการนําความรู แนวทางหรือวิธีการใหม ๆ เขาไปใชในการ

พัฒนาชุมชน  สังคมและประเทศชาต ิ

3.3.12  รวมสรางสรรคและพัฒนากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 

3.3.13  รวมกลุมที่มีอุดมการณเดียวกันทีย่อมทุมเทเสยีสละเพื่อสรางสิ่งที่ดีข้ึน

ในสังคม 

จากพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวขางตน  เปนพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังให

บุคคลแสดงตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม  เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

 
แนวทางการปลูกจิตสํานกึคุณธรรมของมลูนิธพิุทธฉือจี้ ไตหวนั   

ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชงิคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) เปนหนวยงาน                  

อีกหนวยงานหนึง่ที่ไดดําเนนิโครงการศึกษาแนวทางการปลูกจิตสํานกึคุณธรรมผานระบบ

การศึกษา : กรณีศึกษามูลนธิิพุทธฉือจ้ี ไตหวนั  โดยมีคณะผูวิจัย จํานวน 3 ทาน คือ พระเดิมแท 

ชาวหินฟา ศาสตราจารยรัศม ีกฤษณมิษ  และดร.สุวิดา แสงสิงหนาท  ซึ่งไดเสนอแนะแนวทาง

การศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการปลูกฝงคุณธรรมและขอเสนอแนะตอกรอบโครงสรางหลักสูตร

ในระบบการศกึษาของไทย ดังตอไปนี้  (เดิมแท ชาวหินฟา และคณะ. 2550 : 188-204) 

1.  เปาหมายการศึกษาเดนชัด  การศึกษาของฉือจ้ีทกุระดับช้ันมีรูปแบบเดียวกนั

กลาวคือ ฝกหดัเด็กใหมี “คุณธรรมนําความรู” ดวยหลกัไตรสิกขา และพรหมวหิาร 4  
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คุณธรรมนําความรู คือเปาหมายหลกัในระบบการศึกษาของฉือจ้ี  คุณธรรมในทีน่ี้           

มีความหมายเปนรูปธรรมวา “เมตตา กรุณา ปติยนิด ีใหโดยไมเหน็แกตวั และ รูพอ รูคณุ ยกยอง รัก” 

สถานศกึษาฉอืจ้ีมีภารกิจฝกหัดใหเดก็ทกุคนที่จบออกไปมีคุณธรรม โดยเด็กอาจจะฉลาดไมเทากนั  

แตทุกคนจะเปน “โพธสัิตวนอย” ของสังคม เพื่อวิสัยทัศนของฉือจ้ีในระดบัมหภาค  ซึ่งก็คือชําระจิตใจ

ใหบริสุทธิ ์สังคมรมเย็นไรภัยภิบัติ โดยการฝกหัดเด็กใหเปนความหวงัของสังคม 

2.  หลักสูตรการศึกษา  ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ  แตเพิ่มวิชาจริยศิลปศึกษา 

การสอนวาทธรรม และกิจกรรมหลากหลายที่สงเสริมพฒันาการดานจิตใจ 

3.  การสอนวาทธรรมอยางมีเทคนิค-กระตุนจิตสํานึกคุณธรรม  ทุกเชาเมื่อเขาชั้น
เรียนแลวครูประจําชั้นจะกลาวถึงวาทธรรมประจําสัปดาห แลวเลานิทานหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ

วาทธรรมดังกลาว ใหเวลาเด็กนั่งสมาธ ิ พรอมกับคิดเปรียบเทียบนทิานกับตัวเอง  เมื่อคิดแลว             

ก็ใหเด็กแสดงออก  โดยการวาดรูปและตอบคําถามซึ่งไมมีถูกหรือผิด  คําถามจะกระตุนใหนักเรียน

จินตนาการ  คดิ  วิเคราะหดวยตนเอง  ใชเวลาในชวงนี้ประมาณ 30 นาท ี ภาพวาดวาทธรรมที่ส่ือ

ความหมายไดดีจะไดรับการติดบอรดของโรงเรียนทุกสัปดาห 

รูปแบบการสอนวาทธรรมซึง่สอนใหนกัเรียนคิดและแสดงออกเชนนี ้ เปนตัวอยางทีด่ีใน

การดึงดูดความสนใจของนกัเรียนมากกวาจะใหนักเรียนสวดมนตแบบนกแกวนกขุนทอง  โดยไม

เคยไดคิดไตรตรองและปฏิบัติจริง  การใหนัง่สมาธิเฉย ๆ นัน้เด็กนอยทุกคนทาํได แตการใหคิด

วิเคราะหวาทธรรมในนิทานหรือเร่ืองราวการกระทําของตนเอง จะดึงใหนักเรียนมีสมาธิไดมากกวา  

พรอมกับเปนการฝกวิปสสนาขั้นตนไปในตัว  อีกทั้งยังกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการวาดรูป

และทํากิจกรรมดวย  การคัดเลือกไปติดบอรดมีผลใหนกัเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 

กระบวนการสอนวาทธรรมมไิดจบเพียงในหองเรียน  แตตอเนื่องสูจิตสาํนึกคุณธรรม 

ดวยการสัมผัสผูทุกขยากในสงัคม กระตุนจติเมตตาและสนับสนนุใหนกัเรียนนกัศกึษาเขาชวยเหลือ

ในทนัท ี เปนทั้งการหยอดเมล็ดพันธุแหงความดี และการรดน้ํา พรวนดิน ใสปุยใหความดีเติบโต

อยางเขมแข็ง  ซึ่งสรุปเปนกระบวนการปลกูจิตสํานกึคุณธรรมไดดังนี้  เขาใจ  คิด  (วปิสสนา) 

แสดงออก (ปญญา)  สัมผัส (กระตุนจิตเมตตา)  ทาํทนัท ี(กรุณา)  ทําอีก (มุทิตา อุเบกขา)  

4.  วิชาจรยิศลิปศกึษา  จัดกิจกรรม 2 คาบตอสัปดาห  เปนการอบรมคุณธรรม           

ความประพฤติ มารยาท วนิยั และความรูใหแกนกัเรียนผานศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน        

การชงชา การจัดดอกไม การเขียนพูกันจนี มารยาทและวัฒนธรรมฉือจ้ี โดยหมุนเวยีนเรียนศิลปะ

ดานละ 8 สัปดาห 
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วิชานี้เปนหัวใจของการศึกษา บูรณาการความรูกับคุณธรรมในกระบวนการศึกษา         

ของฉือจ้ี  ซึง่ระบบการศึกษาของไทยสามารถนาํมาประยุกตไดอยางกวางขวางมาก เพราะไทย          

มีวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน ศิลปะการปนตุกตาชาววัง  ศิลปะการประดษิฐขนมและอาหารไทย ศิลปะ

การรอยมาลัย ศิลปะอันทรงคณุคา หัตถกรรมงานฝมอืตาง ๆ เปนตน เดก็จะไดเรียนรูประวัติศาสตร

ของศิลปะแตละแขนงควบคูไปกับประวตัศิาสตรไทย  ไดฝกทักษะการใชมือ  การมีสมาธ ิ ศิลปะ

การตกแตงและจัดใหสวยงาม  มารยาทในการกนิและดื่ม  มารยาทในการเสิรฟ และที่สําคัญที่สุด

คือฝกคํานงึถึงจิตใจผูรับ 

5.  วิชาการทกุดาน ครูจะสอดแทรกวาทธรรม และการเชื่อมโยงจริยธรรมในชีวิตประจําวัน  

เพื่อใหนักเรียนคิดเปรียบเทยีบและบูรณาการความรูกับชีวิตจริง 

6.  สื่อการสอน ทัง้ในดานความรูวิชาการ และคุณธรรม  มิใชเพียงตวัหนังสือบนกระดาน 

และคาํพูดที่ลอยไปกับสายลมของครูเทานัน้  แตนกัเรยีนจะไดฝกหัดคิดและปฏิบัติจริงดวยเทคนิควิธี

หลากหลาย  เชน  การทดลองใหเห็นจริง  การบันทึก  การเขียน  การรายงาน  การรายงานหนาชั้น  

การยกยองและขอบคุณเพื่อนแตละคนในกลุม  การเขียนบทความ  การวาดรูป  การแสดงละคร-

ประดิษฐอุปกรณในการแสดง  การเลานทิาน 

ส่ือการสอนเหลานีแ้ทบไมมคีาใชจายเพราะใหนกัเรยีนคิดและประดษิฐจากวสัดุเหลือใช

ทั้งจากบานและที่โรงเรียน  แมแตชุดแสดงก็ไมส้ินเปลืองเพราะใชชุดพละหรือชุดนกัเรียนนั่นเอง 

ดังนัน้สถานศกึษาของไทยจงึเริ่มทาํไดเลยไมตองรองบประมาณใด ๆ  บางแหงก็อาจดําเนนิการ

เชนนี้อยูแลว  แตส่ิงที่แตกตางคือ  เนนการใชวัสดุเหลือใช มิใชไปซื้อกระดาษหรือวัสดุใหม  และส่ือ 

ตาง ๆ ทีท่ํามเีปาหมายเพื่อการสงเสริมความพอ ความกตัญู การยกยอง การใหความรัก การมี

จิตอาสา ซึง่เดก็จะไดทั้งความสนุกสนานและพัฒนาการดานคุณธรรมดวย 

7.  กระตุนจติอาสา  ดวยการเปนอาสาสมัครในโรงเรยีน  สถานศึกษาฉือจี้สนบัสนุน         

ใหนักเรียนเปนอาสาสมัครในรูปแบบของชมรมนักเรยีน  ซึง่แตละชมรมจะทาํกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนที่แตกตางกัน เชน อาสาสมัครหองสมุด  อาสาสมัครแยกวัสดุรีไซเคิล  อาสาสมัครดูแล

ความสะอาดภายในโรงเรียน  อาสาสมัครหองพยาบาล  อาสาสมัครหองน้ําชา  อาสาสมัครซอมแซม

อุปกรณ  เปนตน  นักเรยีนจงึเลือกทํากจิกรรมไดตามความชอบและความถนัดของตน โดยนักเรียน

ที่มาสมัครจะตองผานการคดัเลือก ฝกงาน 2 สัปดาห  เนื่องดวยหลกัคิดที่วา อาสาสมัครบําเพ็ญสา

ธารณกิจนั้น จะตองเปนตวัอยางที่ดี ซึง่มีผลทางจิตวทิยาใหนักเรียนอยากเปนอาสาสมัคร  

ขณะเดียวกนัอาสาสมัครกต็องประพฤตดิี ขยันทําการงานอยางตอเนื่องดวย 
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8.  การบําเพญ็สาธารณกจินอกโรงเรียน  สถานศึกษาฉือจี้จะนําพาเด็กและผูปกครอง
ไปบําเพ็ญสาธารณกิจทุกสปัดาห  เชน ในโรงพยาบาลฉือจ้ี  สมณารามจิ้งซือ  บานพกัคนชรา  

ทัณฑสถาน  สถานแยกเกบ็วัสดุเหลือใชของมูลนธิิฉือจี้  หรือพาไปกวาดถนน เปนตน  การพาเด็ก

ไปบําเพ็ญสาธารณประโยชนเปนหวัใจสําคัญในกระบวนการศึกษาฉอืจ้ี  เพื่อฝกใหเด็กมีเมตตา 

เขาใจชีวิต และไดปฏิบัติจริง 

สําหรับสถานศึกษาในประเทศไทยก็สามารถเริ่มกิจกรรมนี้ไดทันที เนื่องดวยสังคมไทย 

มีวัด บานพักคนชรา สถานเลี้ยงเด็กพิการ สถานเลี้ยงเด็กปญญาออน สถานพยาบาลกระจายไปทั่ว

ประเทศไทย และยนิดีตอนรับผูมาเยี่ยมเยยีน ซึ่งเปนการใหกาํลงัใจตอผูอยูอาศัยในสถานทีน่ัน้ ๆ ดวย 

แตส่ิงสําคัญคือการอบรมใหนักเรียนไปบําเพ็ญสาธารณกิจดวยจิตใจออนนอม ใหแสดง ความรัก

ความเอาใจใสตอผูคน และการฝกกิริยามารยาท 

9.  การประเมินผลการศกึษา  สถานศกึษาฉือจี้มีคะแนนความประพฤติใหนักเรียน         

ทุกคน  การประเมินพัฒนาการผานสมุดสื่อใยรัก ซึ่งเปนสื่อเชื่อมโยงระหวางเด็ก-ครู-พอแมรวมกนั

ติดตามพฒันาการของเด็ก นอกจากนี้ในวิชาจริยศิลปศกึษาเดก็จะตองไปบําเพ็ญสาธารณประโยชน

อยางนอย 10 ชั่วโมง  และจดัใหมีรางวัลในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนกจิกรรมที่กระตุนใหนกัเรียน             

มีพัฒนาการดานคุณธรรม  มีการกระตุนใหทาํดีดวยการใหรางวัล  การทําความดีประจําสัปดาห  

และติดตามผลอยางจรงิจัง  มีการยกยองผูกระทําดหีนาเสาธง  ยกยองผูกระทาํดีในหองเรียน            

ติดบอรดยกยองผูทาํดี  เปนตน 

จากการศึกษาแนวทางการปลูกจิตสํานกึคณุธรรมผานระบบการศึกษา : กรณีศึกษามูลนธิิ

พุทธฉือจ้ี ไตหวัน จะเห็นวา กระบวนการและกิจกรรมที่ไดนํามาใชในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ของฉือจ้ีสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไดเปนอยางดี และสถานศึกษาในประเทศไทย

สามารถปรับประยุกตกระบวนการและกิจกรรมของฉือจ้ีที่เอื้อตอบริบทของสถานศกึษามาใชได

หลายกิจกรรมดวยกนั ผูรายงานจึงมีความคิดจะบูรณาการกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิม     

กับแนวทางการปลูกฝงจิตสาํนึกคุณธรรมผานระบบการศกึษาของมูลนธิิพทุธฉอืจี ้ไตหวนั  โดยนาํ

กิจกรรมวาทธรรม  กิจกรรมจริยศิลปศึกษา  กิจกรรมจิตอาสามาใชในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน เพิม่เติมจากกิจกรรมรูปแบบเดิม  และกจิกรรมทีโ่รงเรียนดาํเนนิการมาแลวอยางตอเนื่อง  

ไดแก  กจิกรรมเขาแถวดีมวีนิัย  กจิกรรมพฒันาสมาธเิสริมปญญา กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห  

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ  และเปนแนวทางใหกับสถานศกึษาและ

หนวยงานอืน่ที่เกีย่วของกบัการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของเด็ก  เยาวชน  นกัเรียน  นักศึกษา 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป เปนการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีคุณภาพของชาติตอไปในอนาคต 
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การประเมินโครงการ 
1.  โครงการ 

1.1  ความหมายของโครงการ  ไดมีผูใหความหมายของโครงการ ดงัตอไปนี้ 

สมหวงั พิธยิานุวัฒน (2544 : 115) ใหความหมายโครงการวา หมายถึง                 

แผนยอยซึง่เปนสวนหนึ่งของแผนงาน หรือเปนกลุมของกิจกรรมที่จะดําเนนิการในระยะเวลา                

ที่กําหนด เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถปุระสงคของแผนงานที่ไดระบุไว 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547 : 380) ใหความหมายโครงการวา หมายถึง กิจกรรม

พื้นฐานที่กาํหนดขึ้นเพื่อนาํเอาวัตถุประสงคของหนวยงานหรือองคการไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอน 

สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 146)  ใหความหมายของ

โครงการวา โครงการ (Project) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนางานที่มี

วัตถุประสงคเดนชัด  มกีิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเหมาะสม  มกีารจัดทรัพยากรอยาง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  มีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน  โครงการประกอบดวย งาน (Task) 

และกิจกรรม (Activity) ตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันและมเีปาหมายเดียวกัน 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาโครงการ หมายถงึ การกําหนดงานและกิจกรรมที่ใช

เปนแนวทางในการแกปญหาหรือพฒันางาน  ประกอบไปดวย กิจกรรม งบประมาณและทรัพยากร

ในการดําเนินงาน และมีระยะเวลาของการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอน 

1.2  ลักษณะของโครงการ 

รัตนะ บัวสนธ (2540 : 1). กลาวา  การดําเนินงานเกีย่วกบัโครงการอยางนอย

ที่สุดจะประกอบดวย 3 ข้ันตอนใหญ ๆ ตอเนื่องกนั ไดแก การกาํหนดออกแบบโครงการ (Program 

Design) การดําเนนิงานตามโครงการหรือการนาํโครงการไปใช  (Program Implementation)  และ

การประเมนิผลโครงการ (Program Evaluation) ดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพที่ 1  ลักษณะของโครงการ 

 

 

 

กําหนดการออกแบบโครงการ 
(Program Design) 

การประเมนิผลโครงการ 
(Program Evaluation) 

การดําเนินงานตามโครงการ 
(Program Implementation) 

 

 

 

 
ที่มา : รัตนะ บัวสนธ (2540 : 1) 

 

จากภาพที ่1  แสดงใหเหน็วา งานโครงการนั้นจะตองเริม่ตนทีก่ารออกแบบหรือ

การจัดโครงการเสียกอนหลงัจากนัน้จึงนาํโครงการที่ออกแบบไวไปดําเนินการใชกับกลุมเปาหมาย 

(Target Group) และเมื่อมีการดําเนนิการใชโครงการก็จะตองทาํการประเมินผลโครงการ ซึ่ง

อาจจะประเมนิสวนใดสวนหนึง่ของโครงการก็ได ทั้งนี้เพื่อนาํผลที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุง

โครงการเสียใหม หรือออกแบบโครงการขึน้ใหมตามจุดบกพรองที่พบจากผลการประเมนิแลว

ดําเนนิโครงการตามที่ไดปรับปรุงใหม  พรอมทั้งทําการประเมินผลโครงการอีกเชนเดียวกนั                 

เปนอยางนี้เร่ือยไปจนกวาผลที่ไดรับจากการประเมินบงบอกใหรูวาบรรลุตามวัตถุประสงค หรือมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) และ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงหยุดหรือจบส้ินงานโครงการ  

สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550 : 146)  กลาววา  โดยทั่วไป

โครงการ มีลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ คือ 

1.  มีวัตถุประสงค  โดยตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ปฏิบัติได และมีความ

เปนไปได  ซึง่อาจกําหนดในรูปของปริมาณหรือคุณภาพและอาจมหีลาย ๆ ขอ 

2.  มีความเปนระบบ โครงการตองมีองคประกอบเชิงระบบที่ประกอบดวย ปจจัย 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)  โดยมีกระบวนการดําเนนิโครงการ       

อยางเปนระบบ 

3.  มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความเปนเอกเทศ  โครงการแตละโครงการ                  

มีการกาํหนดขอบเขตของการบริการและความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน  และเปนอิสระไมสัมพนัธ

เกี่ยวของกับโครงการอื่น 
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4.  มีการกาํหนดรูปแบบและวิธีดําเนนิการที่สอดคลองสัมพันธตอเนือ่งกันไป  

ตั้งแต เร่ิมโครงการจนสิ้นสุดการดําเนินการ  โดยอาศยัการจัดรูปแบบหรือกําหนดขัน้ตอนการ

ดําเนนิงานอยางเปนระบบ 

5.  มีการกาํหนดสถานที่หรือพืน้ทีก่ารดาํเนนิงาน  เพื่อใหเหมาะสม สะดวก และ

ประหยดัตอการดําเนนิโครงการ 

6.  มีการกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดโครงการไวอยางชัดเจน  เพื่อใหเกิด

ประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการบริหารโครงการ 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา โครงการมีลักษณะสําคัญคือ  ตองมีการออกแบบ

โครงการ โดยตองกําหนดวตัถุประสงค  รูปแบบและวิธดีําเนนิการ  พืน้ทีห่รือสถานที่ดําเนินการ  

กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ มีการดําเนนิการ  และประเมินผลโครงการ โครงการ

จะตองตองมีองคประกอบเชงิระบบ และมลัีกษณะเฉพาะหรือมีความเปนเอกเทศ 

1.3  องคประกอบของโครงการ 

การเขียนโครงการ จําเปนตองกาํหนดองคประกอบหรือโครงสรางของโครงการ                 

ใหครอบคลุมประเด็นที่สําคญัอยางครบถวน  ซึง่ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดงัภาพ            

และตารางตอไปนี้ (สุวิทย มลูคํา และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 147-148)   
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ภาพที่ 2  องคประกอบของโครงการ 

 

 
องคประกอบของโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จะทาํอะไร 

8.  จะทราบผลการดําเนินการอยางไร 

7.  บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ

โครงการ 

8.  การกาํกับ  ติดตาม                      

และการประเมินโครงการ 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

4.  วิธีดําเนนิการ 

2.  หลักการและเหตุผล 2.  ทําไมจงึตองทาํ 

3.  ตองการไดอะไร 

4.  ทําอยางไร 

5.  จะทาํเมื่อใด 

6.  ตองใชเงนิและทรัพยากรเทาใด 

7.  ใครเปนผูรับผิดชอบ 

9.  จะมีผลพลอยไดอะไรบาง 

1.  ชื่อโครงการ 

6.  งบประมาณ 

3.  วัตถุประสงค/เปาหมาย 

5.  ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 

 

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 147 
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ตารางที่ 1  องคประกอบของโครงการ 
 

องคประกอบของโครงการ สาระโดยสรุป 

1.  ชื่อโครงการ - เปนสวนที่บอกวาเปนโครงการประเภทใด เร่ืองอะไรและเกี่ยวของ

กับใคร เชน 

  * โครงการพฒันาศนูยส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียน

สมุทรปราการ 

  * โครงการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดทรงธรรม 

2.  หลักการและเหตุผล - แสดงใหทราบวาทําไมจงึตองมีการทําโครงการ โดยระบุถึงสภาพ

ปญหา/ความตองการที่ตองทําใหเกิดโครงการ 

- รายละเอยีดของหลักการและเหตุผลตองชี้ใหเหน็ที่มาความสาํคัญ

ของโครงการนัน้อยางชัดเจน 

3.  วัตถุประสงค/

เปาหมาย 

- วัตถุประสงคเปนสิ่งกําหนดทิศทางในการดําเนนิงาน มปีระโยชน

อยางมากตอการติดตามและประเมินโครงการ 

- การระบุวัตถปุระสงคตองเฉพาะเจาะจง สามารถตอบคําถามไดวา 

ส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นในโครงการนัน้ คืออะไร ตองการผลงาน 

หรือผลผลิตอะไร  ส่ิงที่ตองปฏิบัตินั้นคืออะไร 

- เปาหมายเปนการกําหนดขอบเขตและลักษณะการปฏิบัติงาน 

หลังจากที่ไดกาํหนดวัตถุประสงคแลว เพือ่ใชเปนเครื่องมือกํากับ

การบริหารโครงการนั้น ๆ ใหไปสูวัตถุประสงคที่ตองการ 

- เปาหมายเปนสวนที่แสดงใหเหน็วา ถาจะทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงคของแตละขอนัน้จะตองทําอยางไร ในปริมาณเทาใด 

และทําเมื่อใด ซึ่งมักบอกใหทราบถงึปริมาณและคุณภาพ 

4.  วิธีดําเนนิการ - เปนสวนที่ระบุข้ันตอนที่แสดงรายละเอยีดกลยุทธหรือวิธี

ดําเนนิงานวาจะทาํอะไร  อยางไร  ใครรับผิดชอบและปฏิบัติ          

ดวยวิธีใดจงึจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

- ระบุส่ิงตอไปนี ้

   1. ข้ันตอนสาํคัญ ๆ ของการดําเนนิงาน 

   2. แผนดําเนินงาน ซึง่อาจอยูในรูปของแผนกําหนดรายการ

ปฏิบัติงาน ตารางทาํงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน PERT/CPM 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

องคประกอบของโครงการ สาระโดยสรุป 

5.  ระยะเวลาในการ

ดําเนนิงาน 

- เปนสวนที่บงบอกชวงเวลาทัง้หมดที่ใชในการปฏิบัติงานโครงการ

วามีระยะนานเทาใดจากวนั-เดือน-ปใดถึงวัน-เดือน-ปใด 

6.  งบประมาณ - เปนสวนที่แสดงรายละเอยีดงบประมาณและทรัพยากร                   

ของโครงการ โดยระบุยอดรวมของคาใชจายทัง้หมดของโครงการ 

รายละเอียดของคาใชจายในแตละดาน พรอมทั้งระบุแหลงการเงิน

และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกีย่วของดวย 

7.  บุคคลหรือหนวยงาน        

ที่รับผิดชอบโครงการ 

- เปนสวนที่ระบุใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบโครงการ  ซึ่งอาจจะ

เปนชื่อหนวยงานหรือช่ือบุคคล 

8.  การกาํกับ ติดตาม            

และประเมินโครงการ 

- สวนนี้แสดงใหเหน็ถงึวธิีการควบคุม กํากบั และประเมนิโครงการ 

จึงตองระบุรายละเอียดในเรื่องตอไปนี้วา จะจัดดําเนนิการอยางไร 

1. การตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ 

2. การติดตาม ควบคุม และกํากับงาน 

3. การประเมนิในระหวางการดําเนนิงานและเมื่อส้ินสุดโครงการ 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ - เปนสวนที่บงบอกถงึ ผลพลอยไดที่เกิดจากการดําเนินงาน              

ของโครงการทีค่าดวาจะไดรับนอกเหนือจากที่ไดระบุไว                  

ในวัตถุประสงคของโครงการ 

- ผลที่คาดวาจะไดรับก็คือ ผลกระทบในทางที่ดทีี่คาดวาจะเกิดขึ้น

จากโครงการ ไมใชผลโดยตรงที่ไดตามวัตถุประสงค 

 

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 148-149 

 

2.  การประเมินโครงการ 
2.1  ความหมายของการประเมินโครงการ 

สมคิด พรมจุย (2542 : 84) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถงึ กระบวนการ            

ที่ทําใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ  และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธิผลของโครงการ 
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สมหวงั  พธิิยานวุัฒน  (2544 : 117) กลาววา  การประเมินโครงการ หมายถึง 

กระบวนการทีก่อใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ ซึ่งเปนขัน้ตอนสําคัญของการบริหารงานเชงิระบบ  จึงมีความจาํเปนอยางยิง่ที่เมื่อ

ดําเนนิงานโครงการสิ้นสุดแลวตองมีการประเมินโครงการ  

มยุรี อนมุานราชธน  (2546 : 286)  กลาววา การประเมนิโครงการ  หมายถงึ          

การออกแบบการวิจยัประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งผลสรุปการวิจัยที่มีความ

เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่มากที่สุดในสถานการณหนึ่ง ๆ 

เยาวดี วิบูลยศรี  (2546 : 93) กลาววา การประเมินคือการหาแนวทางตัดสิน              

การคนหาสิง่ทีโ่ครงการไดดําเนินการไปแลว ส่ิงใดที่ควรดําเนนิการตอไปตามวัตถุประสงค         

ของโครงการ และศึกษาวาระหวางดําเนินการนั้นมีปญหาใดบางที่ควรปรับปรุง เพื่อบรรลุเปาหมาย

ของโครงการ  

อนุวัต ิ คณูแกว  (2549 : 13-21) กลาววา การประเมนิ หมายถงึ การพสูิจนวา

โครงการไดผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไมมากนอยเพียงใด   

มีปญหาและอปุสรรคในเรื่องอะไรบาง  

สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550 : 149) กลาววา การประเมิน

โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบหรือช้ีบงถงึประสิทธิภาพของโครงการ  ซึง่จะเปน

ประโยชนตอการตัดสินใจเกีย่วกับการดําเนนิโครงการ  

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การประเมินโครงการ หมายถงึ กระบวนการตรวจสอบ             

การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของการดําเนนิโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดน

หรือจุดดอยของโครงการนัน้อยางมีระบบแลวตัดสินวา จะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อการ

ดําเนนิงานตอไปหรือจะยุติการดําเนนิงานโครงการนัน้ 

2.2  ความสําคัญของการประเมินโครงการ 

รัตนะ  บวัสนธ  (2540 : 18-19)  กลาววา แอนเดอรสัน และบอล (Anderson             

& Ball)  ไดอธิบายบทบาทและประโยชนของการประเมนิโครงการในดานวัตถุประสงคตาง ๆ ไว              

6 ประการ คือ 

1.  เพื่อชวยในการตัดสินใจนาํโครงการไปใช ซึ่งไดแก การประเมนิวา โครงการที่

จัดทาํขึ้นนัน้มคีวามจาํเปนมากนอย หรือมคีวามสมเหตุสมผลหรือไม มีความเปนไปไดหรือคุมคากบั

เงนิทนุคาใชจายตาง ๆ เพียงไร โครงการเปนที่ตองการสําหรับกลุมเปาหมายหรือจะไดรับการ

สนับสนนุ แคไหน รวมทัง้ขนาดและขอบเขตการนาํโครงการไปใชกวางหรือแคบ เปนตน ขอมูลจาก
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การประเมนิเหลานี้จะชวยในการนํามาประมวลสรุปตัดสินใจ สําหรับผูบริหารหรือแหลงทุนที่จะ

ตัดสินใจอนุมตัิการนําโครงการดังกลาวไปดําเนนิการใชตอไป 

2.  เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกบัการดาํเนนิโครงการโดยตอเนื่องตอไป หรือการ

ขยาย โครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งไดแก การประเมินภายหลงัจากโครงการไดดําเนินการ

เสร็จส้ินไปแลว (ตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว) เปนการประเมินเพื่อจะรูวาโครงการดังกลาวยงัมีความ

จําเปนตองจัดใหมีอยูอีกตอไปหรือไม ผลทีไ่ดจากการดาํเนนิโครงการไดรับผลตอบแทนคุมคากบัทนุที่

สูญเสียไปมากนอยเพียงใด และโครงการที่ดําเนินการไปนั้น กอใหเกิดผลขางเคียง (Side Effects) ทั้ง

ทางบวกและทางลบหรือไม 

3.  เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรบัปรุงโครงการ ซึ่งเปนการประเมินเมื่อ

โครงการ ไดมีการนาํไปดําเนินการใชระยะหนึ่ง หรือเปนการประเมินในชวงการดําเนินโครงการ 

ทั้งนี้โดยทําการประเมิน เพื่อที่จะปรับปรุงสวนตาง ๆ ของโครงการ  อันไดแก  

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อที่จะรูวาวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด

ไวนั้น  เมื่อมีการดําเนินโครงการไปชั่วขณะหนึ่ง มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม หรือไดรับ

การยอมรับสนับสนนุรวมมอืจากกลุมเปาหมายในการดาํเนนิงานเพื่อใหบรรลุถึงวัตถปุระสงค         

มากนอยเพียงใด 

3.2  เนื้อหาของโครงการ เปนการพิจารณาวา เนื้อหาสาระหรือกิจกรรมตาง ๆ            

ที่กําหนดไวในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวของกับวตัถุประสงคของโครงการหรือไม ลําดับ

ข้ันตอนของกจิกรรมเปนไปตามลําดับที่จะเอ้ือตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเพียงไร  

นอกจากนัน้ ก็ยังพจิารณาอกีวา เนื้อหาสาระของโครงการดังกลาวมีความเกีย่วของสมัพันธ               

กับภูมิหลงั หรือพื้นเพเดิมของกลุมเปาหมายผูรับบริการจากโครงการมากนอยเพยีงใด 

3.3  วิธีการดําเนินโครงการ โดยพิจารณาวา โครงการทีก่าํลงัดําเนนิการอยูนั้น            

มีกลุมเปาหมายรวมโครงการเปนจาํนวนเทาไร  ครบหรือไมครบตามที่กําหนดไว  โครงการ                     

มีผูรวมงานเพยีงพอหรือไมเทาไร โครงการมีการดําเนินงาน หรือดําเนนิกิจกรรมเปนอยางไร 

กลุมเปาหมายผูรวมโครงการไดรับการเสริมแรง หรือการสรางแรงจูงใจอยางไรทาํนองนี ้เปนตน 

3.4  สภาวะแวดลอมของโครงการ หมายถึง การพจิารณาเกี่ยวกับนโยบาย                

ทางการเมืองหรือทางการบริหารของผูบริหารทีม่ีสวนเกีย่วของกับการดําเนนิโครงการวา ใหการ

สนับสนนุการดําเนนิโครงการหรือไม อยางไร สัมพนัธภาพระหวางผูรวมงานในโครงการมีลักษณะ

เชนไรขัดแยงกันหรือไม เปนอุปสรรคตอการที่จะดําเนนิการตอไปเพยีงใด ทรัพยากรสนับสนนุอืน่ ๆ 
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ที่จําเปนตอการดําเนินโครงการมีเพยีงพอมากนอยเพยีงใด ตลอดกระทัง่การยอมรับหรือใหการ

สนับสนนุและการตอตานของสาธารณะทีม่ีตอโครงการเปนไปในทิศทางใด เหลานี้เปนตน 

4.  เพื่อที่จะไดรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใหความสนับสนนุโครงการจากแหลง

ตาง ๆ ซึ่งไดแก การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหลงเงินทุน รวมทั้ง

นักวชิาชพีอื่น ๆ โดยตองการรูวา แหลงดังกลาวนี้มีแหลงใดบางใหการสนับสนนุโครงการอยาง

แทจริง เมื่อมกีารดําเนินโครงการอยูในขณะนั้น 

5.  เพื่อที่จะไดรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางตอตานโครงการจากแหลงตาง ๆ 

ในทางตรงกันขามกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการในขอที่ส่ี นอกจากเราจะตองการรูถงึ

แหลงที่ใหการสนับสนุนโครงการแลว ในการดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการดังกลาวนั้น

ก็จะไดรับการขัดขวางตอตาน ทําใหการดําเนินโครงการไมอาจเปนไปไดโดยสะดวก และวัตถุประสงค

ของโครงการทีก่ําหนดไวอาจจะไมไดรับการตอบสนอง ดังนัน้ การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

เพื่อพิจารณาวา แหลงใดบางที่ขัดขวางโครงการจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพือ่จะไดหาทางแกไขปรับปรุง

ใหดําเนินโครงการใหมีความเปนไปไดโดยสะดวกตอไป 

6.  เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในกระบวนการพื้นฐานตาง ๆ ซึ่งหมายถึง การไดรับ

ความรูความเขาใจในพืน้ฐานอืน่ทีน่อกเหนือจากความรูความเขาใจเกีย่วกับโครงการที่ทาํการประเมิน

แตทวามีผลตอโครงการ ไดแก พื้นฐานดานการศึกษา ดานจิตวิทยา ดานสงัคมวทิยา และดาน

เศรษฐกิจ เปนตน 

สมคิด พรมจุย (2542 : 30) ไดสรุปประโยชนของการประเมินโครงการไวดังนี ้

1.  ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกีย่วกับการ

วางแผนโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนนิโครงการ

ตลอดจนตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

2.  ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

3.  ชวยในการจัดหาขอมูลเกีย่วกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการ

ดําเนนิโครงการ 

4. ชวยใหขอมลูเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพือ่นําไปใช          

ในการตัดสินใจและวินิจฉัยวา จะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนิน

โครงการตอไป 

5.  ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสทิธิภาพของการดําเนินโครงการวาเปน

อยางไร 



6.  เปนแรงจงูใจใหผูปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมนิโครงการดวยตนเอง           

จะทาํใหผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนนิงาน จุดเดน จุดดอย และนาํขอมูลไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550 : 151)  ไดกลาวถงึความสาํคัญ           

ของการประเมินโครงการวา การประเมินโครงการมีประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารโครงการ ซึ่งสรุป

ไดดังนี้ 

1.  ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการทีน่ําไปใชในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการกาํหนดโครงการ  การตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จาํเปนตองใช            

ในการดําเนนิโครงการ  ตลอดจนความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ 

2.  ชวยใหทราบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนา  ปญหาและอุปสรรค             

ของโครงการทีน่ํามาใชในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการดําเนนิโครงการ         

ใหเปนไปตามทิศทางที่ตองการ 

3.  ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศเกีย่วกับความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการ        

ที่นํามาใชในการตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะดําเนินการในชวงตอไป  ยกเลิกหรือขยายการดําเนิน

โครงการตอไปอีก 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การประเมนิโครงการชวยใหไดขอมูลสารสนเทศ

ตาง ๆ เกี่ยวกบัการกําหนดโครงการ ความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค ความสาํเร็จหรือความ

ลมเหลวของโครงการเพื่อพจิารณาถงึคุณคาและการคาดคะเนถงึคุณประโยชนของโครงการ เพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ตรวจสอบและปรับปรุง แกไขการดําเนินโครงการ วิเคราะหขอดี

และขอจํากัดของโครงการ เพื่อเปนการตัดสินใจในการสนับสนนุโครงการ ตรวจสอบวาการดําเนิน

โครงการบรรลุถึงเปาหมายทีว่างไวมากนอยเพียงใด 

2.3  ประเภทของการประเมนิโครงการ 

สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550 : 153) กลาววา การประเมิน

โครงการแบงออกไดหลายประเภท  แลวแตเกณฑที่ใชแบง  ในทีน่ี้ใชเกณฑการแบง 4 เกณฑ คือ 

1.  แบงตามลาํดับเวลาการบริหารโครงการ 

2.  แบงตามวตัถุประสงคของโครงการ 

3.  แบงตามสิง่ทีถู่กประเมนิ 

4.  แบงตามหลักที่ยึดในการประเมิน 
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ประเภทของการประเมินโครงการ 

แบงตาม 

ลําดับเวลาการบริหารโครงการ 

แบงตาม 

วัตถุประสงคของการประเมิน 

แบงตาม 

สิ่งที่ถูกประเมิน 

แบงตาม 

หลักยึดในการประเมิน 

1   การประเมินกอนเริ่มโครงการ 
        (Imtrinsic evaluation) 

2   การประเมินขณะดําเนนิงาน 

        (On going evaluation) 

3   การประเมินหลงัดําเนนิงาน 

      (Pay-off  evaluation) 

1 การประเมนิความกาวหนา  

ของโครงการ 

    (Formative evaluation) 

2    การประเมินผลรวมสรปุ 

      (Summative evaluation) 

1    การประเมินบริบท          

       หรือสภาพแวดลอม 

      (Context evaluation) 

2  การประเมนิปจจัยเบื้องตน 

       (Input evaluation) 

3    การประเมินกระบวนการ 
      (Process evaluation) 

4   การประเมินผลผลิต 

      (Product evaluation) 

1  การประเมนิทีย่ึดเปาหมาย 

    โครงการหรอืงานเปนเกณฑ 

    (Goal-based evaluation) 

2  การประเมนิที่เปนอิสระ 

    จากเปาหมายของโครงการ 

     (Goal-free evaluation) 

ที่มา  :  สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ.  2550 : 152 

ภาพที่ 3  ประเภทของการประเมินโครงการตามเกณฑที่แบงใช 
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประเภทของการประเมินโครงการมีหลายประเภท แตละ

ประเภทจะมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการแตละโครงการ 

แลวแตเกณฑที่ใชแบง 

2.4  ข้ันตอนของการประเมนิโครงการ 

ไพศาล  หวังพานิช  (2544 : 11-13)  เสนอขั้นตอนการประเมินโครงการวามี

ข้ันตอนสําคัญ 15 ข้ันตอน ดังนี ้

1.  กาํหนดเปาหมาย  ผูประเมินตองกําหนดสิ่งตอไปนี้อยางชัดเจน 

1.1  การประเมินโครงการนีม้ีความจาํเปนเพียงใด 

1.2  จะนําผลการประเมนิไปใชอยางไร 

1.3  เปนการประเมินประเภทใดหรือระยะใดของโครงการ 

1.4  จะใชแนวคิดหรือรูปแบบการประเมนิอยางไร 

2.  กําหนดวัตถุประสงค เพื่อสนองตอบเปาหมายของการประเมินที่กําหนดไว การ

ประเมินควรมีวัตถุประสงคอยางไรบาง  ซึ่งวัตถุประสงคทีก่ําหนดนี้จะตองชัดเจน  ครอบคลุม และ

สอดคลองกับเปาหมาย หรืออีกนัยหนึ่งวัตถุประสงคตอง SMART คือ 

S  :  Sensible  -     สําคัญ  จาํเปน  (Significant) 

M  :  Measurable -     มีขอมูล  วัดได 

A  :  Attainable  -     หาคําตอบได  สรุปได  บรรลุได 

R  :  Reasonable -    สอดคลองกับเปาหมาย 

T  :  Time   -   อยูในเวลาที่เหมาะสม 

3.  กาํหนดคณุลักษณะที่จะประเมิน  การที่จะสนองตอบวัตถุประสงคที่กําหนด 

จะตองพิจารณาคุณลักษณะใด  หรือมอีะไรเปนตัวบงชี้  คุณลักษณะที่กาํหนดนี้จะตองสาํคญัและ

ตรงตามวัตถปุระสงคอยางแทจริงและอยางครบถวน  คณุลักษณะหรอืตัวบงชี้ในการประเมินก็คือตัว

แปร  (Variable)  ในการวิจัยนั่นเอง 

4.  นิยามคุณลักษณะ คุณลักษณะทีก่ําหนดขึ้นจะตองนยิามหรือใหความหมาย

อยางชัดเจนวาคืออะไร หรือมีคุณสมบัติอยางไร จะสังเกตคุณลักษณะเหลานั้นไดอยางไร                           

ถาคุณลักษณะใดไมสามารถนิยามไดยอมหมายถึงผูประเมินไมรูจักคุณลักษณะนั้น และยอมหมายถึง

ไมสามารถวัดหรือเก็บขอมูลได  ซึ่งหมายถงึประเมนิไมได 

5.  ออกแบบการประเมิน  ทาํการพิจารณาวาการที่จะประเมินตามวัตถุประสงคที่

กาํหนดหรือตอบปญหาที่ตองการทราบนัน้  ควรจะดําเนินการประเมนิอยางไร  จากใคร  ชวงเวลาใด

จึงจะเหมาะสม 
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6.  กาํหนดแหลงขอมูล  คุณลักษณะทีก่ําหนดเปนลักษณะของสิ่งใด หรือ           

ของบุคคล กลุมใดในการประเมินครั้งนี้จะประเมินจากแหลงใด (หนวยตัวอยาง) หรือจากใครบาง 

(กลุมตัวอยาง)  จํานวนเทาใด 

7.  กาํหนดเครื่องมือรวบรวมขอมูล จากคุณลักษณะทีก่าํหนดและจาก

แหลงขอมูลทีจ่ะใช  ควรใชเครื่องมือชนิดใด  จึงจะไดขอมูลตรงความเปนจริง  มีความเปนไปไดและ

สะดวกที่สุด  วิธีการหรือเครื่องมือที่ใชเปนหลักการเพื่อการรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมิน  ไดแก 

-  การสังเกต  (Observation) 

-  การสัมภาษณ  (Interview) 

-  แบบทดสอบ  (Test) 

-  แบบสอบถาม  (Questionnaires) 

-  มาตราประมาณคา  (Scaling) 

-  การวิเคราะหเอกสาร  (Document Analysis) 

8.  เขียนแผนการประเมนิ  เปนการกําหนดโครงราง  (Proposal) ของการประเมนิ                

โดยระบุรายละเอียดในการดําเนนิการประเมินไวแตตน (ขอ 1-7) พรอมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติ             

หรือปฏิทินการดําเนินการ  ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ทีจ่ําเปนเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 

9.  สรางเครื่องมือ  ดําเนินการสรางหรือเลือกเครื่องมือทีจ่ะใชในการรวบรวม

ขอมูล  โดยเครื่องมือเหลานัน้จะตองมีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability)                

ความเปนปรนยั (Objectivity) หรือชัดเจน เขาใจงาย และเหมาะสม  (Usability) กับหนวยตัวอยาง

หรือกลุมตัวอยางที่จะใหขอมูล 

10.  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในดาน

ตาง ๆ ดวยวิธทีี่เหมาะสม เพื่อการแกไขปรับปรุงเครื่องมือกอนที่จะนาํไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

11.  กําหนดเกณฑการประเมิน การตรวจสอบคุณลักษณะที่กาํหนด จะใชส่ิงใด

เปนเกณฑตัดสิน  อาจเปนไดทั้งเกณฑเชงิบรรยายหรือเกณฑที่เปนจาํนวน  เกณฑทีก่ําหนดอาจเปน

ทั้งแบบสมบูรณ (Absolute Criteria) ในกรณีที่คุณลักษณะนัน้มีการกาํหนดมาตรฐานไวและแบบ

สัมพทัธ (Relative Criteria) ในกรณีที่มิไดกําหนดมาตรฐานไวกอน ซึง่เกณฑแบบสัมพัทธนี้ตอง

คํานึงถึงความเหมาะสมเปนไปได  ประกอบการพิจารณาในการกําหนด 

12.  เก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการอยางทนัการณ  อยางเปนระบบและถูกตอง 

ยุติธรรม และใหครบถวนตามแผนทีก่ําหนด 

13.  วิเคราะหขอมูล รวบรวม ประมวล จดัหมวดหมูขอมูล  ดําเนนิการวิเคราะห

หรือสรุปขอมูลดวยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม 
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14.  สรุปหรือตัดสิน  พิจารณาขอมูลแตละดานกับเกณฑทีก่ําหนด  และทําการ

สรุปรวม หรือตัดสินการประเมิน  โดยพยายามสรุปตามวัตถุประสงคและรวบยอด  ทั้งนี้ตองใช           

ดุลยพินิจที่เหมาะสมประกอบการพิจารณา 

15.  เขียนรายงาน  เสนอผลการประเมนิโครงการ  เพื่อใชเปนเอกสารอางอิง           

และเผยแพรตอไป 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา ข้ันตอนการประเมินโครงการ ประกอบดวย การกาํหนด

เปาหมาย  วัตถุประสงคของโครงการ กําหนดคุณลักษณะที่จะประเมิน นิยามคุณลักษณะ ออกแบบ

การประเมนิ  กําหนดแหลงขอมูลในการประเมินแหลงขอมูลในการประเมิน  กําหนดเครื่องมือและ

วิธีการในการประเมิน เขียนแผนการประเมิน  สรางเครื่องมือ และ  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

กําหนดเกณฑการประเมนิ  เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล สรุปหรือตัดสิน และเขียนรายงาน 
3.  รูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบมี 

รูปแบบของการประเมินโครงการมหีลายรปูแบบ  แตละรูปแบบจะมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินในแตละโครงการ ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม โรงเรียนบานมะกอก  โดยบูรณาการรูปแบบเดิมกับแนวทางปลูกฝงคุณธรรมของมูลนิธิ

พุทธฉือจี้ ไตหวัน ในครั้งนี้  ผูรายงานใชรูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบีม  จงึขอนาํเสนอ

รูปแบบดังกลาว  ดังนี ้

สุวิทย มูลคํา และสนุนัทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 154-160) กลาววา การประเมนิ

โครงการของสตัฟเฟลบีม  ซึง่ดาเนียล แอล สตัฟเฟลบีม  (Daniel L. Stufflebeam และคณะไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบการประเมินโครงการที่เรียกวา ซิปปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเปนรูปแบบการ

ประเมินที่รูจักกันอยางแพรหลาย เปนรูปแบบการประเมินทีม่ีระบบแบแผนอยางชดัเจนสามารถ

นํามาใชในการประเมินโครงการตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง  คําวา  CIPP   ยอมาจาก  Context               

(บริบทหรือสภาวะแวดลอม)  Input (ปจจัยเบื้องตน) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต)  

ซึ่งสามารถวเิคราะหไดวาแนวคิดการประเมินของสตฟัเฟลบีมนี ้ไดยดึหลักของการวิเคราะหระบบ 

(System Analysis) หรือวิธกีารเชิงระบบ (System Approach) รายละเอียดดังตอไปนี ้

1.  ความหมายของการประเมิน   

สตัฟเฟลบีม  ไดใหนิยามการประเมินวา เปนกระบวนการของการระบุ/กําหนด

ขอมูลที่ตองการ การดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ๆ และนําขอมูลที่ไดมาจัดกระทําใหเปน

สารสนเทศเพือ่ประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนนิงานโครงการ 
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2.  ลักษณะของการประเมนิ 

จากความหมายของการประเมินตามทัศนะของสตัฟเฟลบีมชี้ใหเห็นวา              

การประเมนิมลัีกษณะที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี ้

2.1  จุดมุงหมายที่สําคัญของการประเมิน คือ การจัดหาขอมูลสารสนเทศ                  

เพื่อนาํมาใช ในการตัดสินใจ  คุณคาของการประเมินจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขอมูลสารสนเทศ

ที่ไดมานัน้ สามารถทีจ่ะนาํไปใชประโยชนในการตัดสินใจมากนอยเพยีงใด 

2.2  การประเมินเปนกระบวนการที่เปนวัฏจักรกลาวคือ เปนกระบวนการที่มีความ

ตอเนื่องที่ครบวงจรของการดําเนนิงานโครงการ  ตั้งแตเร่ิมจนกระทั่งสิน้สุดโครงการ 

2.3  กระบวนการประเมนิ  ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคญั ๆ 3 ข้ันตอน คือ 

2.3.1  การระบุ/บรรยายขอมูล 

2.3.2  การวิเคราะหขอมูล 

2.3.3  การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศใหกบัผูมีอํานาจในการตัดสินใจนําไปใช 

3.  วิธีการประเมินโดยใชรูปแบบการประเมินของ CIPP 

สตัฟเฟลบีมไดพัฒนาแนวคิดของวิธีการประเมิน โดยอาศัยลักษณะของการแบง

ประเภทของการตัดสินใจ  โดยชี้ใหเห็นวาในการตัดสินใจในสวนใดก็แลวแตจําเปนตองอาศัยขอมลู 

ที่ไดจากการใชกระบวนการประเมินมาชวยในการตัดสินใจ 

มโนทัศนเบื้องตนของรูปแบบ CIPP นั้น  ประเภทของการตัดสินใจที่แตกตางกนั

จําเปนตองใชสารสนเทศในการตัดสินใจแตกตางกนัดวย  ซึง่สตัฟเฟลบีมไดจําแนกการตัดสินใจ        

และการประเมินเพื่อการบรหิารและการวางแผนไว 4 ประเภท ดังนี ้

3.1  การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation)  เปนการประเมินเกีย่วกับ

นโยบาย  ปรัชญา  เปาหมาย  แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม  ความตองการของบุคคลและ

หนวยงานที่เกีย่วของ ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง  สารสนเทศที่ไดใชประกอบการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ 

3.2  การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอม

ของปจจัยเบื้องตนตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ สถานที ่เปนตน  เปนการประเมิน

ที่มุงเนนวามีปจจัยพรอมมูลที่จะดําเนนิการหรือไม  แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสมหรือไม          

ควรปรับปรุงตรงไหน สารสนเทศที่ไดใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเพื่อเลือกแผนการจัด

โครงการ หรือแผนการดําเนนิงานที่เหมาะสมที่สุด  เพื่อไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

3.3  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เปนการประเมนิ             

ขณะดาํเนนิงาน หรือประเมนิในเชงิความกาวหนาหรือประเมนิเพื่อปรับปรุงโครงการในวงจรการบรหิาร
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โครงการ ศึกษาปญหาและอปุสรรค จุดเดน จุดดอย เปนการประเมนิเพื่อหาสาเหต ุควรทําการประเมนิ

เปนระยะ ๆ เพื่อสงผลตอการบรรลุเปาหมายของโครงการนัน่เอง  สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการประยกุตใช การควบคุมหรือปรับปรุงแกไขวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะสมทันทวงที

ในขณะที่โครงการนัน้กาํลังดาํเนนิอยู  

3.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลหลังจากการ

ดําเนนิงานโครงการสิ้นสุดลงแลว  ประกอบดวย การประเมินผลลพัธ  (Output Evaluation)  ปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทยีบกับวตัถุประสงคของโครงการและประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation) สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการทัง้ในดานปริมาณ

และคุณภาพ  เพื่อการตัดสินใจวาควรจะคงไว ปรับขยายหรือลมเลิกโครงการนี ้

ความสัมพันธระหวางประเภทของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินดังกลาว

ขางตน แสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  ความสัมพันธระหวางประเภทของการตัดสินใจและประเภทของการประเมิน 
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ตัดสินใจ ปรับปรุง ปรับขยาย หรือ 
ควรลมเลิกโครงการ 

(Recycling Decisions) 

ประเภทของการตัดสนิใจ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
ในการกาํหนดวัตถุประสงค 

(Planning Decisions) 

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเพื่อเลือก 
แผนการจัดโครงการทีเ่หมาะสมที่สุด 

(Structuring Decisions) 

การประเมนิสภาวะแวดลอม 
(Context Evaluation)   

การประเมนิปจจัยเบื้องตน  
(Input Evaluation) 

การประเมนิกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมนิผลงาน 
(Product Evaluation) 

ตัดสินใจนําโครงการทีว่างไวไปปฏิบัติ 

พรอมกับปรับปรุงโครงการถาจําเปน  

(Implementing Decisions) 

ประเภทของการประเมิน 

 

 

 
ที่มา :  สุวิทย มูลคํา และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 156 

4.  ข้ันตอนของการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP 

เมื่อตองการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบการประเมนิที่เปนการตัดสนิใจ

ของสตัฟเฟลบีม ทีเ่รียนวา CIPP Model ผูประเมินควรดําเนนิการ ดังนี ้

ข้ันที ่1  ศึกษาวิเคราะหองคประกอบหรือระบบของโครงการทัง้หมด (System  of 

Project) จากนัน้จงึแยกแยะองคประกอบของโครงการเปน 4 ลักษณะ คือ สวนทีเ่ปนสภาวะแวดลอม 

(Context)  สวนที่เปนปจจัยเบื้องตน (Input)  สวนทีเ่ปนกระบวนการ (Process)  และสวนทีเ่ปนผลผลติ 

(Product)   



 
59 

ข้ันที่ 2  สรางตารางวิเคราะห เพื่อระบุรายละเอียดขององคประกอบของโครงการ 

ประเด็นที่ตองการประเมนิ แหลงขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนลักษณะของการตัดสินใจ ดัง

ตัวอยางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 2  ตารางวิเคราะหประเด็นที่ตองการประเมิน 

 

ประเภทของการประเมิน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ สภาวะ 

แวดลอม 

ปจจัย 

เบื้องตน 
กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ 

1.  กําหนดสิ่งที่ตองประเมิน      

2.  กําหนดขอมูลและแหลงขอมูล      

3.  กําหนดวธิกีารเปนรวบรวมขอมูล      

4.  ลักษณะการตัดสินใจ      

 

ที่มา :  สุวิทย มูลคํา และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 157 

 

ข้ันที่ 3  ดําเนนิการประเมินโครงการตามประเด็นตาง ๆ ที่ระบุไวในตาราง ตัง้แต               

การประเมนิสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลติ 

-  การประเมินสภาวะแวดลอม  ไดแก  การสํารวจ/ประเมนิความตองการ 

-  การประเมินปจจัยเบื้องตน  ไดแก  การประเมินความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ 

-  การประเมินโครงการ ไดแก  การประเมนิความกาวหนาของการดําเนินงาน                 

เมื่อเทียบกับแผนทีก่ําหนด 

-  การประเมินผลผลิต  ไดแก  การประเมนิความสําเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายทีก่ําหนดไว 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  สรุปลักษณะของการประเมินโดยใช CIPP Model  
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การประเมนิ

เร่ือง 
สภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ ผลผลิต 

จุดมุงหมาย 1. เพื่อกําหนด

สภาพแวดลอม    

ที่เกีย่วของ 

2. เพื่อประเมนิ 

ความตองการ

และโอกาส 

3. เพื่อวินจิฉัย

ปญหาเกี่ยวกบั

ความตองการ

และโอกาส        

(คําวาโอกาส 

หมายถงึ 

ทรัพยากรตางๆ) 

   โดยการ 

1. บรรยาย

สภาพแวดลอม 

2. เปรียบเทียบ

ปจจัยและผลที่

เกิดขั้นระหวาง  

ส่ิงที่คาดหวงักบั

ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง 

3. เปรียบเทียบ         

การปฏิบัติที่

เปนไปได 

 

เพื่อหาแนว          

การประเมนิ

ความสามารถ     

ของระบบ        

ของปจจัยและ

ยุทธวิธทีี่มีอยูและ

การออกแบบ       

เพื่อใชยทุธวธิี

ดังกลาว  

โดยการ 

บรรยาย และ

วิเคราะห 

ทรัพยากรมนษุย 

และวัสดุ ยทุธวิธี

แกปญหา            

การออกแบบ 

กระบวนการ 

เพื่อหาและ

พยากรณ

เกี่ยวกับ

กระบวนการ 

ขอบกพรอง         

ในแบบแผน        

การดําเนินงาน 

การหาขอมูล

เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการ

ดําเนนิงาน และ

การเก็บขอมูลที่

เกี่ยวกับการ

ดําเนนิงาน 

โดยการ 

ควบคุมปญหา  

และอุปสรรคที่จะ

เกิดขึ้นในกิจกรรม

โดยการหาขอมูล 

ที่เฉพาะที่จะใช    

ในการตัดสิน       

การดําเนินการ    

และการบรรยาย  

ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ๆ 

ในกระบวนการ 

เพื่อการเปรียบเทียบ

ผลผลิตกับ

วัตถุประสงคและ

ขอมูลที่ไดจาก

สภาพแวดลอม   

ปจจัยเบื้องตน          

และกระบวนการ 

โดยการ 

1. วัดตัวเกณฑ         

ที่สอดคลอง         

กับจุดมุงหมาย 

2. เปรียบเทียบผล    

การวัดกับเกณฑ

มาตรฐานที ่

กําหนดไว 

3. แปลผลการ

เปรียบเทยีบ         

โดยพิจารณา       

ทั้งดานปริมาณ 

และคุณภาพ 

ตารางที่ 3  (ตอ) 
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การประเมนิ

เร่ือง 
สภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ ผลผลิต 

จุดมุงหมาย 

 

 

 

ความสัมพันธ 

กับกระบวนการ

ตัดสินใจ 

4. วิเคราะหสาเหตทุี่

ทําใหเกิดความ

แตกตางระหวาง

ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง 

1. เพื่อการตัดสินใจ

เลือกสภาพการณ 

ที่จะทําโครงการ 

2. ตัดสินใจเกี่ยวกับ

เปาหมาย 

3. เพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับ

จุดมุงหมาย 

เกี่ยวกับการ

แกปญหา 

 

 

 

 

เพื่อการเลือก

แหลงทรัพยากร 

ที่จะใชในการ

สนับสนนุ

โครงการ              

การเลือกยทุธวิธี 

และการออกแบบ

การดําเนินงาน 

 

 

 

 

เพื่อการปฏิบัติ

โครงการ และ      

การตรวจสอบ 

ปรับปรุง             

แบบแผน         

ของโครงการ       

และกระบวนการ 

 

 

 

 

1. เพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับโครงการ 

วาจะทาํตอไป  

จะยกเลกิ 

ปรับปรุง หรือเนน

ที่จุดใด 

2. เพื่อการเชื่อมโยง

โครงการ              

กับโครงการอื่น 

 

ที่มา :  สุวิทย มูลคํา และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 158-159 

 

5.  ความสัมพนัธระหวางระบบโครงการกบัระบบการประเมิน 

การประเมนิโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP  สามารถเขียนแสดงความสมัพันธ

ระหวางระบบโครงการกับระบบการประเมนิ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  ความสัมพันธระหวางระบบโครงการกับระบบการประเมิน 
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ตัวอยางองคประกอบ 
ที่จะประเมิน 

ระบบการประเมินระบบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ปจจัย 
เบื้องตน 

 

ผลผลิต 

 

กระบวนการ 

 

การประเมนิ 
ปจจัยเบื้องตน 

การประเมนิ 
สภาวะ

แวดลอม 

 

การประเมนิ 
กระบวนการ 

  สภาวะ 
แวด 
ลอม 

 

การประเมนิ 
ผลผลิต 

 

1.  บุคลากร 

 
 
1.  คุณลักษณะที่ตองการ             

ใหเกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการ 

2.  ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

2.  วัสดุ อุปกรณ 

3.  งบประมาณ 
 

1.  สภาพชุมชน, โรงเรียน 

2.  องคประกอบดานเศรษฐกิจ 

การเมือง 

3.  นโยบาย/แผนของกรมฯ 

 

1.  การจัดองคกร 

2.  การเรียนการสอน 

3.  การจัดดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 160 
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ดังนัน้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้  ผูรายงานไดเลือกรูปแบบประเมิน CIPP Model 

เสนอโดยสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) แหงมหาวิทยาลยั Ohio State University สหรัฐอเมริกา คาํยอ

ของการประเมินโครงการ คอื 

  C = Context  หมายถงึ   บริบท 

  I =  Input  หมายถงึ   ปจจัยนาํเขา 

  P = Process หมายถงึ   กระบวนการ 

  P = Product  หมายถงึ   ผลผลิต 

 
สภาพโรงเรยีนบานมะกอก 

1.  ประวัติความเปนมา 
โรงเรียนบานมะกอก  ตั้งอยูที่บานมะกอก  หมูที่ 9  ตําบลดงใหญ อําเภอพิมาย  จงัหวัด

นครราชสีมา  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7  จัดตั้งเมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2483  เดิมมีชื่อวาโรงเรียนประชาบาลตําบลทาหลวง 7 (วัดมะกอก)  เปนโรงเรยีนประชาบาล

ประเภทนายอาํเภอจัดตั้ง หลวงอํานาจทีสฤษดิ์ดํารงเปนนายอาํเภอในขณะนั้น  นายนพ อุไรรัตน 

เปนครูใหญคนแรก  มีนกัเรียน 75 คน เปดสอนเพียงชัน้เดียว คือช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีครู 1 คน  

อาศัยศาลาการเปรียญวัดมะกอกเปนสถานที่เลาเรียน  และเปดสอนจนถงึชั้นประถมศึกษาปที่ 4         

ในป พ.ศ.2487  ปการศึกษา 2521 เปดสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2522  เปดสอนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6  และในปการศึกษา 2539  โรงเรียนไดรับอนุมัติใหเปดสอนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
2.  ขอมลูพื้นฐาน 

โรงเรียนบานมะกอกจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา         

และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ปจจุบันทาํการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1  ถงึชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

ในปการศึกษา 2552  เขตพื้นที่บริการ 3 หมูบาน  ไดแก  หมูที ่8 บานโนนขาม – โนนตูม  หมูที ่9  

บานมะกอก  และหมูที่ 16  บานโนนซาด – ไผลอม  ปจจุบันมนีักเรียน จาํนวน 175 คน ขาราชการครู 

จํานวน 10 คน  พนักงานราชการ จาํนวน 2 คน  ครูอัตราจาง จาํนวน 1 คน  ลูกจางประจํา 1 คน  

โดยมี นางฉันทนา โรจนบูรณาวงศ  เปนผูอํานวยการโรงเรียน  โดยมปีรัชญา คําขวญั วิสัยทัศน  

ภารกิจ  เปาประสงค และกลยุทธในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ดงันี ้
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ปรัชญา “วิชฺชา น สมฺปนฺโน”  หมายถงึ  ความรูคูคณุธรรม 

คําขวัญ “รูหนาที่  มีวนิยั  ใฝความรู  เชิดชูชาติ ศาสน กษัตริย” 

วิสัยทัศน “โรงเรียนบานมะกอกมุงมัน่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ความรูคูคุณธรรม  ครูมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพ  พัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม

ที่เอื้อตอการเรยีนรู  ประสานความรวมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา”  
ภารกจิ 
1.   พฒันาคุณภาพนักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีการ

ที่หลากหลาย 

2.   พฒันาคุณภาพครูอยางตอเนื่องใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเจตคติที่ดีตออาชีพ  ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

3.   พฒันาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดเรียนรู 
4.  ประสานความรวมมือกบัชุมชนและหนวยงานอืน่ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันา 

คุณภาพการศกึษา 
เปาประสงค 
1.  นักเรียนทกุคนมีความรูคูคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพ              

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

2.  ครูทกุคนมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  โรงเรียนมแีหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา  

4.  ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรยีน 
1.  มีระเบียบวินัย 

2.  ตรงตอเวลา 

3.  มีความรับผิดชอบ 

4.  ประหยัด อดออม 
ขอมูลแผนการจัดชั้นเรียนและจํานวนนักเรยีน 
โรงเรียนบานมะกอก จัดการศึกษา 3 ระดบั คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนตน  ปจจุบันทาํการสอนตั้งแตชั้นอนบุาลปที ่1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ในปการศึกษา 2552   

มีนักเรียนทั้งสิน้ 175 คน รายละเอียดดังนี ้
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ตารางที ่4  แผนการจัดชัน้เรียนและจํานวนนกัเรียน  ปการศึกษา 2552 

 

จํานวนนักเรยีน 
ระดับช้ัน 

จํานวน 

หองเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1   5   5 10 

อนุบาล 2 1   5   6 11 

รวมอนุบาล 2 10 11 21 

ประถมศึกษาปที่ 1 1 10   6 16 

ประถมศึกษาปที่ 2 1   9   9 18 

ประถมศึกษาปที่ 3 1   2   6   8 

ประถมศึกษาปที่ 4 1 10   7 17 

ประถมศึกษาปที่ 5 1 12   5 17 

ประถมศึกษาปที่ 6 1 14   5 19 

รวมประถมศกึษา 6 57 38 95 

มัธยมศึกษาปที่ 1 1 11   7 18 

มัธยมศึกษาปที่ 2 1 10 11 21 

มัธยมศึกษาปที่ 3 1 12   8 20 

รวมมัธยมศึกษา 3 33 26 59 

รวมทัง้หมด          11 100 75      175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 

ขอมูลขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา โรงเรียนบานมะกอก 
 

ตารางที่ 5  ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒ ิ วิชาเอก 

1 นางฉันทนา โรจนบูรณาวงศ ผูอํานวยการฯ ค.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางคนงึจิต จุพิมาย ครู คศ.2 ค.บ. คหกรรมศาสตร 

3 นายกิตติศักดิ์ ควบพิมาย ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา 

4 นางสาวศรีเรือน สนิทชอบ ครู คศ.2 ค.บ. คหกรรมศาสตร 

5 นายบัญชา อนุญาหงษ ครู คศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

6 นายพีรพล ดาวไธสง ครู คศ.2 ค.บ. พลศึกษา 

7 นายณทัชรพงษ พะโยธร ครู คศ.1 ค.บ. วัดผลการศึกษา 

8 นายอภนิันท รวยกระบือ ครู คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

9 นางนัฐยิาพร ทุมา ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

10 นางสาวอนิรส ศาลกลาง ครูผูชวย ป.บัณฑิต ภาษาไทย 

11 นายธีระพงษ ดาสม ครูผูชวย ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป 

12 นายพิศักดิ ์ นามศร ี ครู ค.บ. พลศึกษา 

13 นายกิตติศักดิ์ ฟูทรัพยนิรันดร ครู ค.บ. ปฐมวัย 

14 นางสาวมลีวัลย บุญอยู ครูอัตราจาง ค.บ. ปฐมวัย 

15 นายเสรี สนิทชอบ ชางครุภัณฑ 3 ม.ศ.3 - 

 
แนวทางการดําเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน  โรงเรียนบานมะกอก 

1.  กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรียน  
โรงเรียนบานมะกอก  ไดกําหนดเปาหมาย  แนวทาง  กระบวนการและการดําเนนิงาน

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน โดยความรวมมือของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา 

ผูปกครอง และชุมชน โดยมผูีบริหารโรงเรยีนเปนผูใหการสนับสนนุสงเสริมการดําเนนิงานในลักษณะ

ทีมงาน รวมคดิ รวมทาํ รวมประเมินผลอยางเปนระบบตอเนื่อง  ตามข้ันตอนดังเสนอในแผนภาพ

และตารางตอไปนี้ 
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ภาพที ่8  กระบวนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบานมะกอก 
 

 
1. วิเคราะหจดุที่จะพฒันาและวางแผน

ปรับปรุงและพัฒนางานไปสูเปาหมาย 
 
 
 
 
 

2.  การแสวงหาแนวทาง   ยทุธศาสตร  

วิธีการ  ส่ือ และเครื่องมือในการปรับปรุง

และพัฒนางานใหเหมาะสม 

 
 

นักเรียนเปน

ผูมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 

3.  การลงมือปรับปรุงและพัฒนางาน            

ตามแนวทางยุทธศาสตรและวิธีการ         

ที่กําหนดอยางจริงจงัรวมกนัทกุฝาย 

 
 
 

5.  การรวมกนัชื่นชม       และ

เผยแพรผลการพัฒนา 

 
 
 

4.  การประเมนิผลและปรับปรุงการดําเนนิงาน

อยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 6  การดําเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน   

 

การดําเนินงาน กิจกรรม 

1.  สรางความตระหนักในการ

พัฒนานักเรียนใหมี

คุณธรรม  โดยบุคลากร   

ครู  นักเรียน  และชุมชน       

มีสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ศึกษาและวิเคราะหขอมลู    

ที่เกีย่วของ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรยีน  

2.  ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ   โดย 

2.1. การบรรยายจากผูรูและผูเกีย่วของ 
2.2. การรวมกนัวิเคราะหอภิปรายและสรุปปญหา                  

ของนักเรียนและชุมชน 

2.3. การนาํเสนอขอมูลจากสื่อ และวิเคราะหความสัมพนัธ

ของปญหา สาเหตุและผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน 

2.4. นําเสนอแนวคิดในการแกปญหานักเรียนขาดคุณธรรม
จากผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรยีน จากแนวคิด 

ทฤษฎี และรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม            

ขององคกรตาง ๆ ที่ประสบความสาํเร็จในการพัฒนา 

3.  ปลูกจิตสํานึกคุณธรรมและพัฒนาจิตใจใหแกครู  โดยการ         

ยกระดับจิตวญิญาณของครูใหเปนเบาหลอมที่ดีใหแกเด็ก 

4.  ประชาสัมพันธผานนกัเรียนในกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน    

5.  สรุปผลการสรางความตระหนกัในความสําคัญ  ความจําเปน

ในการพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม 

1.  สํารวจและวิเคราะหสภาพนกัเรียน   

2.  กําหนดคณุธรรมจริยธรรมที่อยากพฒันาและอยากจะให

เกิดขึ้นในตัวนกัเรียน  โดยขอความคิดเหน็จากที่ประชุมครู 

นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน 

3.  จัดหาและทําระบบขอมลูเกี่ยวกับส่ือ หรือเครื่องมือ                   

แหลงสนับสนนุภูมิปญญาชาวบาน  มาตรการเพื่อชวยเหลือ

ตลอดจนแนวทางแกปญหาแตละกลุม 

4.  จัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 

5.  สรุปสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม

นักเรียน 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 

 

การดําเนินงาน กิจกรรม 

3.  กําหนดแนวทาง                  

การดําเนินงานรวมกบัครู   

นักเรียน  คณะกรรมการ

สถานศกึษา ผูปกครอง  

และชุมชน 

 

 

 

 

 

 

4.  กําหนดแผนยทุธศาสตร   

ในการแกปญหาและพัฒนา 

 

 

 

 

 

5.  การดําเนินงานตามโครงการ 

 

1.  ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานตามโครงการพัฒนานักเรียน

ใหมีคุณธรรมเพื่อกําหนด 

1.1. เปาหมายของการพัฒนา 

1.2. แนวทางการดาํเนนิงาน 

1.3. บทบาทของครู  นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศกึษา 

และผูปกครองที่จะนําไปสูเปาหมาย 

2.  จัดทํารางขอตกลงรวมกนัระหวางครูกบันักเรียน  ผูปกครอง

และชุมชน  เพือ่ดําเนนิการพฒันาตามโครงการ 

3.  นําเสนอผูที่เกีย่วของเพือ่ปรับปรุง 

4.  จัดทําขอตกลงรวมกันในการพัฒนานกัเรียนใหมีคุณธรรม   

เขียนไวในแผนกลยทุธของโรงเรียน 

1.  ประชุมคณะทํางานรวมจัดทําแผนยทุธศาสตรใหสอดคลอง

กับการพัฒนา คือจัดทําโครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

2.  นําเสนอแผนโครงการฉบับรางใหคณะกรรมการดําเนินงาน

พิจารณาปรับปรุงและเหน็ชอบ 

3.  ประชาสัมพันธโครงการนําเสนอโครงการตอคณะครู       

นักเรียนและชมุชนเพื่อดําเนนิการ 

-   ลงมือปฏิบตัิงานตามโครงการและกิจกรรมในแผนยทุธศาสตร

ที่กําหนดในแตละกลุมเปาหมาย  โดยดําเนินการรวมกนั

ระหวางครูกับนักเรียน  ผูปกครองนักเรียน 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 

 

การดําเนินงาน กิจกรรม 

6.  การนิเทศและประเมินผล

ระหวางการดาํเนนิงาน      

และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  การประเมนิผลการพัฒนา

งานตามโครงการ 

 

 

8.   สรุปผลและรายงาน 

 

1.  วางแผนนิเทศและประเมนิผลระหวางการปฏิบัติงานตามแผน

และโครงการ 

2.  นิเทศการดําเนนิงานใหครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

     2.1.  ความตระหนกัความรูความเขาใจของครูและบุคลากร        

ในโรงเรียน 

     2.2.  ขอมูลความรู  นวัตกรรมการพัฒนานักเรียน 

     2.3.  ดําเนนิงานใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาคุณธรรม

นักเรียน 

     2.4.  การดําเนนิงานที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพนกัเรียน  

ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการ 

3.  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมนกัเรียน

ดําเนนิการนิเทศภายในและประเมินผล 

4.  คณะกรรมการดําเนินงานประเมนิผลงานตามโครงการพัฒนา

คุณธรรมนักเรยีน 

5.  ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการพฒันาคุณธรรม

นักเรียน  พิจารณาผลการประเมินปรับปรุงและพัฒนางาน 

6.  สรุปผลงานการนิเทศ และประเมินผลระหวางดําเนนิงาน 

1.  กําหนดวธิกีารและจัดทาํเครื่องมือประเมินผลใหสอดคลอง  

กับจุดประสงคของโครงการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม 

2.  ดําเนนิการประเมินผล 

3.  วิเคราะหผลการประเมนิ 

1.  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

2.  จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม

นักเรียน 

3.  จัดทํารายงานผลเผยแพรแกครู  นักเรยีน  คณะกรรมการ

สถานศกึษา ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอืน่ ๆ 

4.   นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนางานอยางตอเนือ่ง 
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2.  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนานักเรยีน 
จากการประชมุครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน เพื่อรวม

วางแผนการดําเนนิงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนดังกลาวขางตน   ที่ประชุมไดกําหนด

คุณธรรมที่จะพัฒนาและอยากจะใหเกิดขึน้ในตัวนักเรียน  ดงันี ้

1.  ความมีวินยั 

2.  ความรับผิดชอบ 

3.  ความขยัน 

4.  ความซื่อสัตย 

5.  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ  

6.  ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 

7.  ความสุภาพ 

8.  ความยุติธรรม 

9.  ความมจีิตสํานึกตอสวนรวม 

10. ความสามคัคี 
3.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบานมะกอก โดยบรูณาการ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดมิแนวทางการปลูกฝงจิตสาํนึกคุณธรรมของมูลนิธิ 
พุทธฉือจี้ ไตหวัน 

1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปนหนวยงานที่ทาํหนาที่จัดการศึกษาใหแกนกัเรียน เพื่อใหนักเรียน        

เปนผูมีความรู ความสามารถในดานวิชาการตาง ๆ ซึ่งจะเปนเครื่องมอืสําคัญในการที่จะใชในการ

ดํารงชีวิตและประกอบอาชพีในอนาคต นอกจากเปนแหลงเรียนรูแลวหนาทีท่ี่สําคญัอีกประการหนึง่

ของโรงเรยีนคือการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วนิัย และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแกนกัเรยีน  

ซึ่งถือเปนสิ่งจาํเปนและสาํคญัยิ่งแกนักเรียน  เพราะสังคมในปจจุบนัมส่ิีงยั่วยุและแบบอยางที่ไมดี

ปรากฏใหเยาวชนไดรับรูและเลยีนแบบเปนจาํนวนมาก หากนกัเรยีนไมไดรับการฝกฝน อบรมขัดเกลา

พฤติกรรมใหดีแลว นกัเรยีนอาจมีปญหาดานความประพฤติ  ปฏิบัติตัวไมเหมาะสมและจะเปนปญหา

แกสังคมสวนรวมในภายภาคหนา  โรงเรียนบานมะกอกไดตระหนกัถงึความสาํคัญของการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน โดยบูรณาการกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมแนวทางการปลูกฝงจิตสํานกึคุณธรรมของมูลนธิิพทุธฉอืจ้ี ไตหวนั 
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2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อใหนกัเรียนตระหนกัในคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรมจริยธรรม  

2.2  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน  ไดแก  ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  ความขยัน   ความซื่อสัตย  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ เอื้อเฟอเผื่อแผและ

เสียสละ ความมีน้าํใจ ความสุภาพ ความยุติธรรม  ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม  ความสามัคค ี 

3.  เปาหมาย 

3.1  นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 

3.2  นักเรียนรอยละ 80  มีคณุธรรมจริยธรรมตามเกณฑที่โรงเรียนกาํหนด 

4.  วิธีดําเนนิการ/กิจกรรม  รายละเอียดดงัตารางที ่7 

 

ตารางที่ 7  วธิดีําเนนิการ/กิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ตุลาคม 2551 นายณทัชรพงษ   พะโยธร 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน ตุลาคม 2551 ครูประจําชั้น 

3 ประชุมคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ 

เพื่อมอบหมายงาน/กําหนดปฏิทินงาน 

ตุลาคม 2551 นายณทัชรพงษ   พะโยธร 

4 ดําเนนิงานตามโครงการ 

4.1  กิจกรรมเขาคายคุณธรรมนักเรียน 

4.2  กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม 

4.3  กิจกรรมจริยศิลปศึกษา 

4.4  กิจกรรมจิตอาสา 

4.5  กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิยัไดคุณธรรม 

4.6  กิจกรรมคุณธรรมนําชวีิต 

4.7  กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปญญา 

4.8  กิจกรรมสวดมนตสุดสปัดาห 

1 พฤศจิกายน 2551 

ถึง 31 สิงหาคม 2552 

 

 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

ครูเวรประจําวนั 

ครูประจําชั้น 

นายณทัรชรพงษ พะโยธร 

ครูเวรในแตละสัปดาห 

5 สรุปและประเมินผลกิจกรรม กันยายน  2552 นายณทัชรพงษ   พะโยธร 

 

5.  ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 

1 พฤศจิกายน 2551 ถึง  31 สิงหาคม 2552  รายละเอียดดังปฏิทินปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 8  ปฏิทินปฎิบัติงาน 

 
พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 

ที ่ กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ 

1 วิเคราะหผลการประเมินโครงการ

และขอเสนอแนะจากการ

ดําเนนิงานที่ผานมา 

            

2 ประชุมชี้แจงโครงการ            

ขออนุมัติโครงการ 

           คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

3 แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนนิการ 

           ผูอํานวยการ 

 

4 กําหนดบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการดําเนินงาน        

และผูมีสวนเกีย่วของ 

           คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 

5 เตรียมการดานสถานที่  

งบประมาณ  และวัสดุ อุปกรณ 

ที่ใชในการดําเนินงาน 

           คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 

6 ประสานงานกบับุคคลหรือ

หนวยงานทีเ่กีย่วของกับ             

การดําเนินโครงการ 

           คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 

7 ดําเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

           คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 

8 สรุปผล ประเมินผล               

การดําเนินงาน ตามโครงการ 

           - ผูอํานวยการฯ 

- คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 

 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณทีใ่ช  13,000  บาท  รายละเอียดงบประมาณที่ใชในการดําเนนิการ             

ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่ รายการกิจกรรมที่ดําเนินการ จํานวนเงนิ 

1 กิจกรรมเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 3,000  บาท 

2 กิจกรรมนทิานธรรมะ/วาทธรรม 3,000  บาท 

3 กิจกรรมจริยศลิปศึกษา 2,500  บาท 

4 กิจกรรมจิตอาสา 1,000  บาท 

5 กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิัย 2,000  บาท 

6 กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต    500  บาท 

7 กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปญญา    500  บาท 

8 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห    500  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 13,000  บาท 

 

7.  หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ   งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

8.  การประเมนิผล  รายละเอียดดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  รายละเอยีดการประเมินผล 

 

ที ่ ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือในการใช 

1 นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 95 - สํารวจ - แบบสํารวจ 

2 นักเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ        

ไมนอยกวารอยละ 80  

1. เหน็คุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรม

จริยธรรม 

2. นกัเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม 10 ดาน  ไดแก 

ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความขยัน   

ความซื่อสัตย  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ 

เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ  ความสุภาพ  

ความยุตธิรรม  ความมีจิตสาํนึกตอสวนรวม  

ความสามัคคี  

- สังเกต 

- สอบถาม 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 



 
75 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

9.1  นักเรียนโรงเรียนบานมะกอก ตระหนกัในคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรม

จริยธรรม 

9.2  นักเรียนโรงเรียนบานมะกอก  สามารถนําคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนปลูกฝงไปใช           

ในชีวิตประจาํวัน  และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

 

                                                  ณทัชรพงษ  พะโยธร    ผูเสนอโครงการ 

             (นายณัทชรพงษ   พะโยธร) 

                             ครู คศ.1 
 

                    กิตติศักด  ควบพมิาย    ผูเห็นชอบโครงการ 

         (นายกิตติศักด  ควบพิมาย) 

                         ครู คศ.2 
  

               ฉันทนา  โรจนบูรณาวงศ    ผูอนุมตัิโครงการ 

            (นางฉันทนา  โรจนบูรณาวงศ) 

                                            ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะกอก 
 
4.  รายละเอยีดกิจกรรมของโครงการ 

เพื่อใหการดําเนินโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน โรงเรียนบานมะกอก             

โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานกึคุณธรรม             

ของมูลนิธพิทุธฉือจ้ี ไตหวนั บรรลุวัตถุประสงค  โรงเรียนจึงไดจดักิจกรรมที่สําคัญของโครงการ ดังนี ้

1.  กจิกรรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

เพื่อเปนการปลูกศรัทธา  สรางความตระหนักใหเหน็คุณคาของคุณธรรมจริยธรรม

ในการดําเนนิชีวิต จึงไดจัดเขาคายคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน  ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.  กจิกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน  มีรายละเอียดดังนี้คือ 

2.1  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิม  หมายถึง  รูปแบบกิจกรรมที่สถานศึกษา

ในประเทศไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใชเปนกิจกรรมสงเสริมและพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมมาเปนเวลานานหลายยุคหลายสมัยแตเปนรูปแบบที่ยังนิยมใชอยูในปจจุบัน  เชน  กิจกรรม

การเขาแถว  เคารพธงชาติ  สวดมนต  และอบรมคุณธรรมนักเรียนเพือ่ปลูกฝงคุณธรรมในตอนเชา

กอนเขาเรยีน  การใหขอคิดในดานการเรียน ดานความประพฤติและการอยูรวมกันในสังคม ซึง่
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สามารถปลกูฝงความคิดคานิยมที่ดงีามไดทุกเรื่อง  กิจกรรมนั่งสมาธกิอนเขาเรยีนตอนเชาและตอน

บาย  กิจกรรมสวดมนตสุดสปัดาห  และกจิกรรมพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียนกอนเขาแถว 

เคารพธงชาตติอนเชา  ซึง่โรงเรียนบานมะกอกเหน็วา เปนกิจกรรมที่มีประโยชนและมีคุณคาในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

2.1.1  กิจกรรมเขาแถวดีมวีนิัย เปนกิจกรรมเขาแถว  เคารพธงชาติ  สวดมนต  

กลาวคาํปฏิญาณตน  แผเมตตา  นําเสนอขาวสาร  เหตุการณทัง้ในและตางประเทศ ใหขอคิดและ

ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในดานการเรียน ดานความประพฤติและการอยูรวมกนัในสงัคม ซึง่ครูเวร              

สามารถอบรมคุณธรรมนักเรยีนไดทุกหวัขอ  และยงัเปนกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมคีุณธรรม            

ดานความมีระเบียบวนิัย  และปลูกฝงความรักชาติ ศาสน กษัตริย   

2.1.2  กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต เปนกิจกรรมที่นําเสนอขอคิด ประสบการณ  

การสอนคุณธรรมตาง ๆ ในการดําเนินชวีติ สามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไดทุก

หัวขอ 

2.1.3  กิจกรรมพัฒนาสมาธเิสริมปญญา  เปนกิจกรรมทีส่งเสริมใหนักเรียน  

ไดฝกสมาธิอยางตอเนื่อง โดยนัง่สมาธิ และสมาทานศีลทุกวนักอนเขาเรียนในภาคบาย  เปนกิจกรรม

พัฒนานักเรยีนใหมีคุณธรรมในดานความมีสติ  ความมีวินยั  การทาํจิตใจใหสะอาดไมขุนมัว 

2.1.4  กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห  เปนกิจกรรมที่ใหนกัเรียนทุกคนสวดมนต

ในชั่วโมงสุดทายของวันศุกร และมีการอบรมคุณธรรมใหแกนกัเรียนหลังสวดมนต ครูที่รับผิดชอบ

สามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไดทุกหวัขอ   

2.2  กิจกรรมที่ใชในการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจ้ี ไตหวัน 

2.2.1  กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม  เปนกิจกรรมที่นาํเสนอนิทานธรรมะ/

วาทธรรม  ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมสามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไดทุกหวัขอ  

2.2.2  กิจกรรมจริยศิลปศึกษา  เปนกิจกรรมที่มูลนธิิพทุธฉือจ้ี ไตหวนัจัดขึ้น 

เพื่ออบรมคุณธรรม ความประพฤต ิมารยาท วนิัย และความรูใหแกนกัเรียนผานศิลปะและวัฒนธรรม

ดั้งเดิม เชน  การชงชา การจดัดอกไม การเขียนพูกนัจนี มารยาทและวฒันธรรมฉือจ้ี โดยหมนุเวียน

เรียนศิลปะดานละ 8 สัปดาห  โรงเรียนไดนํามาประยกุตกับกิจกรรมดานศิลปะแขนงตาง ๆ ไดแก              

การวาดภาพระบายส ี การหยดสี  การฉีกกระดาษตัดปะ  เปนกิจกรรมพัฒนานักเรยีนใหมีคุณธรรม

ในดานความรับผิดชอบ  มุงมั่น  ขยัน  อดทน  ความมีสติ ความละเอยีดรอบคอบ   

2.2.3  กิจกรรมจิตอาสา  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนทกุคนมีจิตอาสาในการดูแล 

รักษาทําความสะอาด จัดตกแตงสถานที่/พื้นที่ของโรงเรียนทุกเชากอนเขาแถวหนาเสาธง  การนาํ

นักเรียนไปพฒันาบาน วัด โรงเรียนตามโอกาสอันควร  การจัดอาสาสมัครหองสมุด  อาสาสมัคร



 
77 

สาธารณสุขในโรงเรียน  อาสาสมัครหองพยาบาล  เปนกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมในดาน

ความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ความมนี้ําใจ ความมจีิตสํานึกตอสวนรวม และ

ความสามัคคี  (กิจกรรมนี ้สถาบนัการศึกษาในประเทศไทยหลายแหงจัดใหนักเรียน/นักศกึษาได

ดําเนนิกิจกรรมอยูแลว เชน คายอาสาพัฒนา การพัฒนาบาน วัด โรงเรียน  แตโรงเรยีนบานมะกอก

ยังไมดําเนนิกจิกรรมอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร  จงึนาํมาบรรจุเปนกจิกรรมในโครงการ) 

5.  รายละเอยีดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  โรงเรียน         

ไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมนักเรียน  ดงัตอไปนี ้

5.1  กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม 

“กระบวนการสอนวาทธรรม – คุณธรรมใหเขาถึงจิตใจเดก็  เปนการสอนโดยใช

รูปภาพ คํา หรืออะไรก็แลวแตที่ทําใหคนเกิดจิตสํานกึ ลวนแตไดเรียกวา เปนการสอนวาทธรรม

ทั้งสิน้” กระบวนการศึกษาของฉือจ้ี  ไมวาจะเปนการสอนวิชาการหรอืคุณธรรมสอนเด็กเล็ก  เดก็โต  

แมกระทัง่ครู มีกระบวนการสอนเหมือนกนัถงึขั้นปลูกฝงคุณธรรม ตองมีข้ันตอนอยางนอย 6 ข้ัน 

กลาวคือ 

-  เขาใจ  อธบิายใหเขาใจถึงโศลกธรรมนั้น วาทาํแลวจะเกิดผลดี ผลเสียอยางไร 

โดยใชรูปแบบเลานทิาน หรือส่ือวิดิทัศนทีน่าสนใจเหมาะสมกับวยัของผูฟง 

-  คิด  เปดโอกาสใหผูฟงคดิเปรียบเทียบกับตนเองในสถานการณตาง ๆ  

-  แสดงออก  มีพืน้ที่ใหผูฟงแสดงออกถงึจินตนาการของตนในรูปของภาพวาด 

เรียงความ ละคร เปนตน  เปรียบดั่งการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดีในจติใจของผูฟง 

-  กระตุนจิตเมตตา  ดวยหลักคิดทีว่าทกุคนมีจิตแหงพุทธะอยูแลว  จึงตองนําพา

ผูฟงใหไปสัมผัสกับ “ความจริง”  คือผูประสบทุกขในสถานที่ตาง ๆ เชน โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก

กําพรา เด็กพกิาร  สถานสงเคราะหคนชรา  เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสงสาร เมตตา 

-  ทําทันที  กระตุนใหผูฟงลงมือกระทํา “ความด”ี ชวยเหลือผูประสบทกุขเหลานัน้ 

ทั้งดวยวัตถุและจิตใจ  เปรียบดั่งการงอกของเมล็ดพนัธุแหงความด ี

-  สนับสนุนและทําซํ้า  มพีื้นที่ใหแลกเปลี่ยนประสบการณคุณธรรมของแตละคน

เพื่อใหเกิด “ความงาม” ในจติใจทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  ตลอดจนการสนับสนนุใหทาํกิจกรรมซ้าํเปน

ประจํา เพื่อบมเพาะความดงีามใหเติบโตแข็งแรง 

รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  ครูนาํวาทธรรม/นทิาน/วดิิทัศน/เหตุการณที่นาสนใจที่เปนขอคิดในการดําเนิน

ชีวิตมาเลาใหฟง/ใหชม   
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2.  ใหนกัเรียนวาดรูป/เรียงความ/เขียนแผนผังความคิด/แสดงละคร/สรุปเร่ืองที่ได

ฟง/ชม หรือทาํกิจกรรมในใบงานทีก่ําหนด 

4.  นักเรียนเกบ็ผลงานในแฟมสะสมผลงาน 

3.  ใหนกัเรียนนําเสนอผลงานในรูปของการจัดบอรด/แสดงผลงาน   

5.2  กิจกรรมจริยศิลปศึกษา 

จริยศิลปศึกษา เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม คุณงามความดีที่เกิดขึ้นในจติใจ               

ของบุคคล  ศลิปะเปนเรื่องของความงามของสิ่งตางที่เกิดขึ้นกับตัวเราและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 

จริยศิลปศึกษา จึงเปนเรื่องของความงดงามที่เกิดจากการทําจิตใหสงบ มีสมาธิ แลวใชสมาธิอัน             

แนวแนนั้นสรางสรรคส่ิงสวยงามตามความตองการของเรา กิจกรรมจริยศิลปศึกษาจึงเปนกิจกรรม

การทาํงานหรอืสรางสรรคผลงานใหงดงามโดยใชสมาธ ิ สติ  จิตที่สงบในการทํางาน 

รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  ใหนกัเรียนเลือกกิจกรรมจริยศิลปศึกษาทีน่ักเรียนสนใจ 

2.  ใหนกัเรียนสรางสรรคผลงานทีน่ักเรียนสนใจในวัน เวลาที่กาํหนด 

3.  นําเสนอผลงานโดยการนําเสนอหนาชัน้เรียน/จัดนทิรรศการ/จัดปายนเิทศ 

4.  เลือกผลงานที่ดีและมีคณุภาพมอบใหคนที่เรารัก เชน พอ แม ญาติพี่นอง ครู

อาจารย หรือเพื่อน ตามโอกาสและวาระตาง ๆ เชน ปใหม วนัพอ วนัแม วนัแหงความรัก  เพื่อปลูกฝง

ความกตัญู  การบริการผูอ่ืน 

5.3  กิจกรรมจิตอาสา 

กิจกรรมจิตอาสาเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในการดแูลโรงเรียน            

ดานความสะอาด ความเปนระเบียบเรยีบรอย รมร่ืน สวยงาม การสมัครเปนอาสาสมัคร เพื่อดูแล 

ชวยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ เปนการฝกนกัเรียนใหมีจิตสาธารณะ และมีสวนรวมในการดแูล

รักษาความสะอาดของโรงเรยีน  สงเสริมคุณธรรมดานความรับผิดชอบ ความสามัคคี  การทํางาน

เปนหมูคณะ  รูจักหนาที่และกระทาํตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  ประชุมคณะครู  นกัเรียน  เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค  เปาหมายการดําเนนิงาน 

2.  กาํหนดกิจกรรมจิตอาสาที่นกัเรียนเขารวม ดงันี ้

2.1  อาสาสมคัรสาธารณสุขโรงเรียน 

2.2  อาสาสมคัรหองสมุด 

2.3  ตาวิเศษ (เฝาระวงัการปดน้ํา – ไฟ เมื่อเลิกใช  การเก็บขยะ) 

2.4  อาสาสมคัรชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาสวาระ 
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2.5  การดูแลรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน  โดยการแบงเขตและมอบหมายพืน้ที่ให

รับผิดชอบ  แบงนกัเรียนตามชั้นเรียน  โดยมีครูประจําชัน้เปนที่ปรึกษา การทาํความสะอาดหองเรียน  

การมีจิตสาธารณะตอครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

3.  ครู/คณะกรรมการนักเรยีนที่รับผิดชอบนํานักเรียนดําเนินตามงานทีก่ําหนดไว 

4.  นักเรียนบนัทกึกิจกรรมที่ตนทําลงสมดุบันทึกความดีของแตนเอง 

5.  นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงาน 

6.  สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลแกผูบริหารโรงเรียนตอไป 

7.  นําผลสรุปการปฏิบัติงานเสนอผูบริหารโรงเรียน 

5.4  กิจกรรมคุณธรรมนําชวีิต 

คุณธรรม เปนคุณความดีที่เกิดขึ้นในจิตสาํนึกของคน เปนแนวทางในการกําหนด

พฤติกรรมของคนในทางที่ดีงาม  ทาํใหสังคมอยูกนัอยางรมเย็นเปนสุข  ไมเบียดเบียนกัน  ไมมุงราย

ตอกัน แตกลบัชวยเหลือเกือ้กูล มีเมตตาตอกัน หากคนในสงัคมขาดคุณธรรมในจิตใจแลว ทกุส่ิงทกุ

อยางจะเสื่อมลง หาความสขุไมได  กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรม ให

ความรู และฝกปฏิบัติใหนักเรียนเปนคนด ี มีศีลธรรมอันดีงาม 

รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  ครูนําเสนอกิจกรรมคุณธรรมนําชีวิตตามตารางกิจกรรมที่คณะกรรมการ

ดําเนนิงานกําหนดไว  โดยมกีิจกรรมดังนี ้

-  ใหความรู แนวคิด แนวทางการดําเนนิชวีิตตามหลกัคณุธรรมจริยธรรม 

-  วาดรูป/เรียงความ/เขียนแผนผังความคดิ/แสดงละคร/สรุปเร่ืองที่ไดฟง/ชม 

หรือทํากิจกรรมในใบงานที่กาํหนด 

-  นาํเสนอผลงาน/สรุปความรู แนวคิดทีน่กัเรียนไดรับ  

2.  นิมนตพระสงฆมาแสดงธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาส 

3.  นักเรียนรักษาศีล ปฏิบัตธิรรมในวนัพระ 

4.  การจัดคายคุณธรรมใหนักเรียน 

5.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม เสนอผูบริหารโรงเรยีนทราบ  

5.5  กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิยั 

กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิัย เปนกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนมวีินัยในเรื่องการควบคุมกาย  

วาจา  และใจ  การตรงตอเวลา  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสรมิใหนกัเรียนมรีะเบียบวนิัย  ประพฤติตน        

เปนคนด ี ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคม 
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การสรางนักเรยีนใหมีระเบียบวินยั เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ตองเร่ิมดวยการ

สรางวนิัย ดวยการปฏิบัติตนหรือการควบคุมตนทัง้กาย  วาจา ใจ และยอมรับกฎ ระเบียบขอบังคบั

ของโรงเรียน เพื่อใหทุกคนอยูรวมกนัอยางมีความสุข  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนผูพูดและผูฟง

ที่ดี  เคารพสทิธิของผูอ่ืน  ตรงตอเวลา  หากนักเรียนสามารถปฏิบัติตนดังกลาวไดเปนอยางดีก็จะ

สงผลใหการอยูรวมกนัในสงัคมเปนไปดวยความเรียบรอย สงบสุข บังเกิดผลดี มีระเบียบวนิัยตามที่

โรงเรียนตองการ 

รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  แบงนักเรียนออกเปนชั้นและกําหนดการเขาแถวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง

ในตอนเชาและเดินกลับช้ันเรียน โดยใหนกัเรียนเขาแถวหนาเสาธงเปนรายชัน้  มีคณะกรรมการ

นักเรียนทีเ่ปนตัวแทนแตละชั้นรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม  หลงัเขาแถว  เคารพธงชาติ  

สวดมนต  กลาวคําปฏิญาณตน  แผเมตตา  นักเรียนจะนําเสนอขาวสาร  เหตุการณตาง ๆ ทีน่าสนใจ  

ครูเวรประจําวนัใหขอคิดและปลูกฝงคานยิมที่ดงีามในดานการเรียน ดานความประพฤติและการอยู

รวมกันในสังคม . 

2.  นักเรียนเดนิเขาแถวกลับหองเรียนอยางเปนระเบียบ 

3.  นักเรียนบนัทกึผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ปฏิบัติกิจกรรม   ในแตละวนั   

รายงานตอครูประจําชั้น 

4.  ครูทุกคนเคารพธงชาติรวมกับนักเรียนทุกวนัหนาเสาธงเปนประจํา  ครูประจํา

ชั้น และครูเวรประจําวนัดูแลติดตามผล  โดยการสังเกตการณปฏิบัติตนขณะเขาแถวเคารพธงชาติ             

รองเพลงชาติ สวดมนต  เดนิแถวมาเขาแถวเคารพธงชาติ  เดนิแถวกลับช้ันเรียน 

5.  นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิกิจกรรม  โดยใหครูเวรประจําวนับันทึก

การปฏิบัติกิจกรรมเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบทุกวนั 

5.6  กิจกรรมคุณธรรมนําชวีิต 

คุณธรรม เปนคุณความดีที่เกิดขึ้นในจิตสาํนึกของคน เปนแนวทางในการกําหนด

พฤติกรรมของคนในทางที่ดีงาม  ทาํใหสังคมอยูกนัอยางรมเย็นเปนสุข  ไมเบียดเบียนกัน  ไมมุงราย

ตอกัน แตกลบัชวยเหลือเกือ้กูล มีเมตตาตอกัน หากคนในสงัคมขาดคุณธรรมในจิตใจแลว ทกุส่ิง        

ทุกอยางจะเสือ่มลง หาความสุขไมได  กิจกรรมคุณธรรมนําชวีิตเปนกจิกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให

ความรู และฝกปฏิบัติใหนักเรียนเปนคนด ี มีศีลธรรมอันดีงาม 
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รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  ประชุมคณะครู  นกัเรียน  เพื่อช้ีแจงปญหาและวัตถปุระสงคของกจิกรรม 

2.  การดําเนินกิจกรรม ทุกเชาวนัศุกร โดยครูประจําชั้นเปนผูรับผิดชอบนักเรียนใน

ประจําชั้นของตนเอง โดยดําเนินการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหวัขอที่คณะกรรมการดําเนินงาน

กําหนดไว   

3.  นิมนตพระสงฆมาแสดงธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตลอดจนการจดั

กิจกรรมเขาคายคุณธรรมใหแกนกัเรียน 

4.  รณรงคใหนักเรียนรักษาศีล ปฏิบัติธรรมในวนัพระ 

5.  นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล โดยบันทกึลงในแบบบันทึกกจิกรรม 

6.  รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารโรงเรียนรับทราบ 

5.7  กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปญญา 

การฝกควบคมุจิตใหสงบจะเปนบอเกิดแหงปญญา  สามารถกระทาํกิจกรรมตาง ๆ 

ไดอยางรวดเร็วถูกตอง เกิดผลดีแกตนเองและสวนรวม การฝกฝนจิตใหมีสมาธิของนักเรียนเปนการฝก

ใหนักเรียนรูจกัควบคุมกาย  วาจา  และใจ  โดยเฉพาะจติใจ  การทํางานทุกอยางถาจิตใจมีสมาธิจะ

ทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ  การฝกฝนใหนักเรียนรูจักควบคุมจิตใจใหสงบจดจอในงานทีท่ํา

จะทาํใหผลงานประสบผลสาํเร็จในกิจกรรมนั้น ๆ  ซึ่งสมาธิเปนสิ่งที่เราควบคุมและฝกปฏิบัติได 

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและรูจักควบคุมจิตใจ ไดฝกปฏิบัติการฝกสมาธิจิตอยางถกูตองอยางตอเนื่อง 

จึงไดจัดกิจกรรมฝกสมาธิสําหรับนักเรียนขึน้ 

รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  ประชุมคณะครู  นกัเรียน  ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอยีดของกิจกรรมตามปฏิทนิ

การปฏิบัติกิจกรรมแตละวัน เร่ิมจากโดยกาํหนดใหนักเรยีนสมาทานศลี นัง่สมาธิ และแผเมตตา         

กอนเขาเรยีนในภาคบายทุกวัน  วนัละประมาณ 15  นาที   

2.  บนัทกึผลการปฏิบัติกิจกรรมสมาธ ิ

3.  นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงาน  

5.8  กิจกรรมสวดมนตสุดสปัดาห 

กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาหเปนกิจกรรมสงเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรม         

ที่สืบเนื่องกนัมาเปนเวลานานหลายยุคหลายสมัย  โดยใหนักเรียนทุกคนสวดมนตในชั่วโมงสุดทาย

ของวันศุกรสุดสัปดาห  การสวดมนตจะเปนการสวดมนตทํานองสรภัญญะ  เปนบทสวดมนตบูชา

พระพทุธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสงัฆคุณ  บูชาพระคุณพอแม  ครูอาจารย  หลังจากนั้นครูจะ  
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อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน ครูที่รับผิดชอบสามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมไดทุกหัวขอ  กอนเสร็จส้ินกิจกรรมจะมีการรองเพลงสรรเสรญิพระบารมี  

รายละเอียด/ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 

1.  ประชุมคณะครู  นกัเรียน  ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอยีดของกิจกรรม  กาํหนดหวัขอ

ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนาใหแกนักเรียน 

2.  จัดทําปฏิทนิการปฏิบัติกจิกรรม  และกําหนดตารางครูผูรับผิดชอบ 

3.  ดําเนนิกิจกรรมตามปฏิทิน 

4.  นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงาน โดยใหครูผูรับผิดชอบแต

ละสัปดาหบนัทึกการปฏิบัติกิจกรรมเสนอผูบริหารโรงเรยีนทราบ 

6.  ผูรับผิดชอบและวัน/เวลาในการจดักิจกรรมประจําวัน 
โรงเรียนกําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโดยใหเลือกกจิกรรมตามความ

ถนัดและความสนใจและใชเวลา 08.30 – 09.00 น. ในการจัดกิจกรรมประจําวนั  รายละเอียดดังนี ้

6.1  ผูรับผิดชอบกิจกรรมประจําวนั   

6.1.1  กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม  ประกอบดวย 

6.1.1.1  นายณัทชรพงษ พะโยธร 

6.1.1.2  น.ส.อนิรส  ศาลกลาง 

6.1.1.3  นายอภินันท  รวยกระบือ 

6.1.2  กิจกรรมจริยศิลปศึกษา  ประกอบดวย 

6.1.2.1  นายพีรพล  ดาวไธสง 

6.1.2.2  นางคนึงจิต จพุิมาย 

6.1.2.3 นายกติติศักดิ์  ฟทูรัพยนิรันดร 

6.1.3  กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต  ผูรับผิดชอบคือ ครูประจําชัน้ทกุคน 

6.1.4  กิจกรรมจิตอาสา  ผูรับผิดชอบคือ  ครูประจําชั้นและครูเวรประจําวนั 

6.1.5  กิจกรรมเขาแถวดีมวีนิัยไดคุณธรรม  ผูรับผิดชอบคือ  ครูเวรประจําวนั 

6.1.6  กิจกรรมพัฒนาสมาธ ิเสริมปญญา ผูรับผิดชอบคือ นายณัทชรพงษ พะโยธร 

6.1.7  กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห  ผูรับผิดชอบคือ  ครูเวรประจําวนั 

6.2  วนั/เวลาในการจัดกจิกรรมประจําวนั 

โรงเรียนกําหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนทุกวัน ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  วนั/เวลาในการจัดกิจกรรมประจําวนั 

 

วัน/นกัเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 
กิจกรรม 

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร 

กิจกรรมวาทธรรม - คุณธรรม ชวงชัน้ 1 ชวงชัน้ 2 ชวงชัน้ 3 - - 

กิจกรรมจริยศลิปศึกษา ชวงชัน้ 2 ชวงชัน้ 3 - ชวงชัน้ 1 - 

กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต - - - - ทุกระดับช้ัน 

กิจกรรมจิตอาสา   ทุกชวงชัน้  (07.30 – 08.00 น.) และตามโอกาส 

กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิัยไดคุณธรรม   ทุกชวงชัน้  (08.00 – 08.30 น.) 

กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปญญา ทุกชวงชัน้  (12.45 – 13.00 น.) 

กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห   - - - - 

ทุกระดับช้ัน 

ชั่วโมง

สุดทาย 

 

หมายเหต ุโรงเรยีนดําเนนิการจัดกิจกรรมใหนกัเรยีนทกุระดับช้ัน  ยกเวนชัน้อนุบาล แตกลุมประชากร

ในการประเมนิโครงการครั้งนี้คือ นกัเรียนชวงชัน้ที ่2 และชวงชั้นที่ 3  

 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

พระมหาประโยชน  ตะพงษ  (2549 : บทคัดยอ)  ไดทําการประเมินโครงการฝกอบรม

ศีลธรรม คาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับนักเรียน  วัตถุประสงค เพื่อประเมนิ

ประเมินโครงการฝกอบรมศีลธรรม คาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับนักเรียน  

ในองคประกอบ 4 ดาน คือ  ดานสภาวะแวดลอม  ดานปจจัยนาํเขา  ดานกระบวนการ  และดาน

ผลผลิต  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน พระวทิยากร นักเรียน ผูปกครองผูผานการอบรมที่

เขารวมโครงการฝกอบรมศีลธรรม คายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 239 คน  

ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม  ดานปจจัยนาํเขา  และดานกระบวนการของ

ผูบริหาร ครูผูสอน และพระวิทยากร ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายองคประกอบ

ยอย พบวา อยูในระดับมาก  ทกุองคประกอบ  สวนดานผลผลิตของโครงการ นักเรยีนและผูปกครอง

นักเรียนผูผานการอบรมมีความเห็นวา นกัเรียนผูผานการอบรมศีลธรรม ไดแก ศีล 5 และหนาที่ 6  

ไปใชในชีวิตประจําวนัอยูในระดับมาก 
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บรรเลง รสฉ่ํา  (2550 : บทคัดยอ)  ไดทําการประเมินโครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม          

ของนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณเขต 1  โดยม ี

วัตถุประสงค เพื่อทราบสภาวะแวดลอม(Context)  ปจจัยเบื้องตน (Input)  กระบวนการ (Process)  

การดําเนนิงาน และผลผลิต (Product) ของโครงการ เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัเรียน

กอนและหลังดําเนนิการตามโครงการ และเพื่อทราบผลกระทบของโครงการ (Impact) ไดแกผลทีเ่กิด

กับนักเรียน  ครู และโรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน ผูปกครองนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 

และครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ปการศกึษา 2549  ผลการประเมนิพบวา   

1.  การประเมนิดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของผูทรงคณุวุฒิ            

เห็นวา วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และกิจกรรมในโครงการ

ความคิดเหน็โดยรวมของนกัเรียน ผูปกครองนักเรียน และครูเห็นวา วัตถุประสงคของโครงการ                         

มีความเหมาะสม มีความชัดเจนเขาใจงายสามารถนําไปปฏิบัติได ประเมินผลได มีความสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของโรงเรียน มคีวามตองการในการจัดกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับมากถงึ มากทีสุ่ด  

2.  การประเมนิดานปจจัยเบื้องตน ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ผูปกครองนกัเรียน 

และครู พบวา การประเมนิปจจัยเบื้องตนทีใ่ชในการดําเนนิโครงการ ไดแก บุคลากร งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ เวลาและสถานที่ มีความเพียงพอและเหมาะสม อยูในระดับมากถงึมากที่สุด  ความ

คิดเห็นของนักเรียน  ดานปจจัยเบื้องตน อยูในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน 

ดานปจจัยเบือ้งตนอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของครดูานปจจัยเบือ้งตน อยูในระดับมาก  

3.  การประเมนิดานกระบวนการของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของนกัเรียน ผูปกครอง

นักเรียนและครูในการดําเนนิโครงการ มกีารกําหนดแผนงานโครงการและการจัดกจิกรรมตาม

โครงการ การประชุม  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ  การกํากับติดตามประเมนิผล  และการ

ประชาสัมพันธ ภาพรวมอยูในระดับมาก ความคิดเหน็ของนักเรียน ดานกระบวนการ ดําเนินโครงการ 

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ความคิดเหน็ของผูปกครองนักเรียน ดานกระบวนการดําเนนิโครงการ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ความคิดเหน็ของครู ดานกระบวนการ ดําเนนิโครงการ ภาพรวมอยูในระดบั

มาก  

4.  การประเมนิดานผลผลิตของโครงการ ภายหลงัการดําเนนิโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ปการศึกษา 2549 พบวา ความคดิเห็นของนักเรียน 

ผูปกครองนักเรียนและครู  มีความพึงพอใจในโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและดานพฤติกรรม

นักเรียน ไดแก มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวนิัย มีความประหยัดและอดออม  มีสัมมาคารวะ         

มีความสามัคคี มีความเมตตาและกตัญูตอผูมีพระคุณ มีความซื่อสัตยสุจริต  มีจิตสํานึกในการ
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อนุรักษศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดลอม มคีวามมุงมัน่และอุตสาหะ กลาแสดงออกอยางสรางสรรค  

มีความเปนประชาธิปไตย มกีารบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม มีการนําหลักธรรมในศาสนาไปใช       

ในชีวิตประจาํวัน ในภาพรวม อยูในระดับมากถงึมากทีสุ่ด ความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง

นักเรียน  ดานผลผลิต สอดคลองกันคือ  ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด แตความคิดเห็นของคร ู      

ในภาพรวม อยูในระดับมาก การเปรยีบเทยีบพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม พบวา พฤตกิรรมจริยธรรมหลงั

และกอนการดําเนนิโครงการ มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5.  ผลกระทบของโครงการ พบวา โรงเรยีนอนุบาลเพชรบูรณ ครูและนกัเรยีนไดรับเกยีรติบัตร

ยกยองชมเชยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

เพชรบูรณ เขต 1 และหนวยงานอืน่จํานวนมาก ประชาชนมีความศรทัธานาํบุตรหลานมาเขาเรียน

จํานวนมาก 

ทนงศักดิ์ เจรญิชัย (2550 : บทคัดยอ)  ไดทําการประเมนิโครงการเสริมสรางและพฒันา

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบานดงแสนตอ  การวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผล          

การดําเนินโครงการเสริมสราง และพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบานดงแสนตอ 

โดยการประยกุตรูปแบบการประเมินแบบ “ ซิปปโมเดล ” (CIPP Model) 3 ดาน คือ ดานปจจัย

นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต และเปรียบเทยีบผลการดําเนินโครงการเสริมสราง และ

พัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในนักเรียนที่ศกึษาในระดับชวงชั้นที่แตกตางกัน ดานผลผลิต          

8 ดานคือ ดานความขยัน ดานความประหยัด ดานความซื่อสัตย ดานความมวีินยั ดานความสุภาพ 

ดานความสะอาด ดานความสามัคคี และดานความมนี้าํใจ กลุมตัวอยาง ไดแก ครูจํานวน 19 คน 

และนักเรียนจาํนวน 94 คน รวมจํานวน 113 คน ในปการศึกษา 2550 ไดมาโดยวธิกีารสุมแบบแบง

ชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผลการดําเนินโครงการ

เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ พบวา  ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ  

อยูในระดับมากทุกดาน และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสําหรบันักเรียน ดานผลผลิต อยูในระดับมาก 

3 ดาน เรียงตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ดานความสะอาด ดานความมีน้ําใจ และดานความมีวินัย 

และอยูในระดบัปานกลาง 5 ดาน  เรียงตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ดานความสามัคคี ดานความ

ซื่อสัตย ดานความขยนั ดานความสุภาพ และดานความประหยัด และเมื่อเปรียบเทยีบผลการดําเนิน

โครงการเสริมสรางและพฒันาคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ระหวางนกัเรียนที่ศกึษาในระดับชวงชั้นที่

แตกตางกนั ในดานผลผลิตทั้ง 8 ดานโดยรวมพบวาไมมคีวามแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวามีความแตกตางกนั 2 ดาน คือ ดานความประหยดั และดานความมีวนิัย สวนอีก 6 ดาน คือ 

ดานความขยนั ดานความซือ่สัตย ดานความสุภาพ ดานความสะอาด ดานความสามัคคี และดาน

ความมนี้ําใจไมมีความแตกตางกนั  
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ทวีศักดิ ์อริยวัฒนวงศ  (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการพฒันาวินยันกัเรียน

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา วัตถุประสงค  1) เพื่อประเมนิการดําเนินงานโครงการพัฒนาวนิัยนักเรียน

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ตามความคิดเหน็ของครูผูสอนใน 5 ดานคือ ดานบริบท (Context) ดานปจจัย

เบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) และดานผลกระทบ (Impact)  

2) เพื่อนาํเสนอแนวทางในการพัฒนาวินยันักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวทิยา กลุมตัวอยาง ไดแก 

ครูผูสอน  และนักเรยีน ชวงชั้นที ่3 และชวงชั้นที ่4 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้ 1) ความคิดเห็นของ

ครูผูสอนตอโครงการพฒันาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวทิยา ทั้ง 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดบั

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริบท (Context) หลักการวัตถุประสงคและเปาหมายของ

โครงการพฒันาวนิัยนักเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก  ดานปจจัยนาํเขา (Input) บุคลากร วสัดุ

อุปกรณ และงบประมาณ มีความเพียงพออยูในระดับมาก ดานกระบวนการ (Process) กระบวนการ

ดําเนนิงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบคุลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก  ดานผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของครตูอการพัฒนาวินัยของนกัเรยีนอยูในระดบั

มาก  ดานผลกระทบ (Impact) ครูมีความพึงพอใจตอการพัฒนาวนิยัของนักเรียน อยูในระดับมาก  

ความคิดเหน็ของนักเรียน ตอการพัฒนาวนิัยของนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา  ดานผลผลิต 

(Product) โดยภาพรวมนกัเรียนมีวนิัยในสภาพทีเ่ปนจริงอยูในระดับมาก 

ปรัชญา ไชยโย (2551 : บทคัดยอ)  ไดทําการประเมนิโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นําชวีิตสูเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ

ดําเนนิงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกีย่วกบัพฤติกรรมคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ไดแก               

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย  ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวท ีความมวีนิัย ความเสียสละ 

ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตา และความพึงพอใจ

ของบุคลากร ในชุมชนที่มีตอโครงการ  และเพื่อประเมนิผลกระทบของโครงการพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรมนําชวีิตสูเศรษฐกิจพอเพยีงของนกัเรียนโรงเรียนหนองบวัราษฎรบํารุงที่มตีอโรงเรียน 

ผูบริหาร คณะครูและนักเรียน  ผลการประเมิน สรุปไดดังนี้  

1.  ดานบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการ          

กับนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

นโยบายของสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต 1 นโยบายโรงเรียน และความตองการ

จําเปนของโรงเรียนมีความสอดคลองอยูในระดับมาก  
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2.  ดานปจจยัเบื้องตนของโครงการ พบวา มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยูในระดับมาก               

ทุกโครงการ มรีายการที่มีความเหมาะสม/เพียงพอในระดบัมากที่สุด คือ การสนับสนนุของฝาย

บริหารและการสนับสนนุของผูปกครองและบุคลากรในชมุชน  

3.  ดานกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ พบวา มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก และระดับ

มากที่สุด  

4.  ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  พบวา  

4.1  พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน พบวา นกัเรียนมกีารปฏิบัติเกี่ยวกับ

พฤติกรรมเชงิจริยธรรมในดานความรับผิดชอบ  ความมีเหตุผล  ความมีวนิัย  ความเสียสละ             

ความสามัคคี การประหยัด การพึง่ตนเอง ความขยนัหมัน่เพยีร ความเมตตา อยูในระดับมาก และ         

มีการปฏิบัติเกีย่วกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมากที่สุด  

4.2  ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีตอโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม            

นําชวีิตสูเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง พบวา มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดใหมโีครงการเขาคายอบรมพทุธบุตร มีความพงึพอใจที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด  

5.  ดานผลกระทบของโครงการ พบวา มผีลกระทบตอโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู และ

นักเรียน โดยไดรับรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งดานวชิาการและดาน

คุณธรรมจริยธรรมจํานวนหลายรายการ  

มัทวะ  ฉัตรทอง (2551 : บทคัดยอ) ไดทาํการประเมนิโครงการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม         

และคานิยมทีพ่ึงประสงค ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ” สังกัดเทศบาลเมือง

สุรินทร จังหวดัสุรินทร   โดยมีวัตถุประสงค คือ  เพื่อประเมินบริบทหรอืสภาพแวดลอม 

(Context)ปจจัยนาํเขา (Input)กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) (ผลสัมฤทธิ์และ

ผลกระทบ           ของโครงการ) โดยมีกจิกรรมหลัก 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม- จริยธรรม  กิจกรรมเยี่ยมบานนกัเรียน  กจิกรรมออมทรัพย  กิจกรรม

ธนาคารความดี กิจกรรมกฬีาสีภายใน และ กิจกรรมเสริมสรางระเบยีบวินยัและรับผิดชอบ กลุม

ตัวอยางที่ใชในการติดตามและประเมนิผลในการดําเนนิงานตามโครงการ ไดแก ครูโรงเรยีนเทศบาล 3 

“เทศบาลอนสุรณ” ปการศึกษา 2550 ที่ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนนิงาน จํานวน 15 คน  

ครู จํานวน 59 คน นักเรยีน จํานวน 489 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 489 คนโดยเปน

ผูปกครองของนักเรียนทีเ่ปนกลุมตัวอยางแตละคนที่ไดกาํหนดไว ในกลุมตัวอยางทีเ่ปนนกัเรียน  ผล

การประเมนิสรุปไดดังนี้  
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1.  ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

คานยิม ที่พงึประสงคของนกัเรียน คณะกรรมการดําเนินโครงการมีระดบัความคิดเหน็เกีย่วกับ             

ความตองการจําเปนในการดําเนนิโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พงึประสงค           

โดยภาพรวม พบวา มีระดับความคิดเหน็อยูในระดับมากที่สุด  

2.  ดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมทีพ่ึง

ประสงคของนกัเรียน คณะกรรมการดําเนนิโครงการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุน     

ในการดําเนนิโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ คานิยมทีพ่ึงประสงค โดยภาพรวม อยูในระดับ

มากที่สุด  

3.  ดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมทีพ่ึง

ประสงคของนกัเรียน นักเรียน ครู และผูปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนนิงาน

ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงค โดยภาพรวมสอดคลองกันคือ               

อยูในระดับมากที่สุด  

4.  ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมทีพ่ึงประสงค              

ของนักเรียน  นักเรียนมีระดบัความคิดเหน็เกีย่วกับพฤติกรรมการแสดงออก ดานคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคของนกัเรียนกอนการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดบัมาก และหลงั

การพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด  

5.  ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม        

ที่พงึประสงคของนักเรียน  ผลการประเมนิเปนดังนี ้

5.1  ระดับความพงึพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนนิโครงการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม

และคานิยมทีพ่ึงประสงคของนกัเรียนกอนพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  และหลัง         

การพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด  

5.2  ระดับความพงึพอใจของครูที่มีตอการดําเนนิโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมทีพ่ึงประสงคของนกัเรียนกอนการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และหลงั           

การพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด  

5.3  ระดับความพงึพอใจของผูปกครองนกัเรียนที่มีตอการดําเนนิโครงการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงคของนกัเรียนกอนการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และ

หลังการพฒันาอยูในระดับมากที่สุด  

6.  รอยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียนปการศึกษา กอนการ

พัฒนา (ปการศึกษา 2549) และปการศึกษาหลงัการพฒันา (ปการศึกษา 2550) โดยภาพรวม             
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ปการศึกษาหลังการพัฒนาจํานวนนักเรยีนที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมและด ีมจีํานวนมากกวา  

ปการศึกษากอนการพัฒนา  

จารุณี  พวงศรี (2551 : บทคัดยอ)  ไดทําการประเมนิโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร         

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงคของนกัเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล  

การวิจยัครั้งนีม้ีวัตถุประสงค  1) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงคของนกัเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล        

ในดานบริบท ปจจัยนาํเขา กระบวนการและผลผลิต  2) เพื่อเปรียบเทยีบความแตกตางพฤติกรรม

ทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงคของนักเรียน กอนและหลงั การดําเนนิโครงการ  

3) เพื่อทราบความคาดหวงัของผูปกครองนกัเรียนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน ภายหลงัจากทีน่กัเรียนเขารวมโครงการ กลุมตัวอยาง          

ที่ใชในการวิจยั แบงเปน 3 กลุม คือ ครูผูสอน  นักเรียน และผูปกครองนกัเรียน  ปการศึกษา 2550

ไดแก ครูผูสอน จาํนวน 95 คน นกัเรียน จํานวน 328 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 328 คน         

ผลการประเมนิสรุปไดดังนี ้ 

1.  ดานบริบท  พบวา  โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพงึประสงคของนกัเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล มีวัตถุประสงคทีช่ัดเจนและมีความ

สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม และจากการ

วิเคราะหขอมลูพฤติกรรมนกัเรียน พบวา โรงเรียนมีความจําเปนที่ตองดําเนนิงานโครงการดังกลาว  

2.  ดานปจจัยนําเขา ไดแก การวางแผนดาํเนนิงานโครงการ อาคารสถานที ่วัสดุอุปกรณ 

บุคลากรและงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

3.  ดานกระบวนการ ไดแก การดําเนินงานตามแผนและการปฏิบัติกจิกรรมตามโครงการ 

มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก  

4.  ดานผลผลติ  พบวา  

4.1  ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน ภายหลงัจากทีน่กัเรียนเขารวมโครงการ มีความพงึพอใจ          

อยูในระดับมาก  

4.2  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  มีคะแนนเฉลีย่ขอเท็จจริงที่แสดงออกถงึ

พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียนหลงัดาํเนนิการ สูงกวา

กอนดําเนนิการโครงการ อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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4.3  ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพงึประสงคของนกัเรียน ภายหลังจากทีน่ักเรียนเขารวมโครงการมีความคาดหวงั

อยูในระดับมาก 

มนูญ  เพชรมแีกว (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมนิโครงการพัฒนาคานิยมและ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนกัเรียนดวยกิจกรรมคุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ  โดยมี

วัตถุประสงค  เพื่อประเมนิบริบท  ปจจัยนาํเขา  กระบวนการดําเนนิโครงการ และประเมินผลผลติ

ของโครงการ โดยใชรูปแบบการประเมนิแบบซิปป (CIPP Model) กลุมผูใหขอมูลมจีํานวนทั้งสิน้  

769 คน แบงเปนครู จํานวน 38 คน นักเรยีน จํานวน 731 คน ผลการประเมิน สรุปไดดังนี ้

1.  ดานบริบทของโครงการ (Context Evaluation) พบวา ทัง้ในภาพรวมและรายขอ             

ความจาํเปนและความสอดคลองโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ               

เปนโครงการทีส่งเสริมการพฒันาคานิยมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคของนกัเรียนทีม่ีความสอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการ รองลงมาคือ เปนโครงการทีม่ีความสําคัญตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวงศกึษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สวนขอทีม่ี

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เปนโครงการที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนที่สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรยีน  

2.  ดานปจจัยเขาของโครงการ (Input Evaluation) พบวา ทั้งภาพรวมและรายขอ มคีวาม

พรอมและความเพยีงพอปจจัยเขาของโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ผูบริหารโรงเรยีนและคณะกรรมการดําเนนิโครงการ ไดมีการกาํหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการ

ดําเนนิงานตามโครงการอยางชัดเจน  สวนขอที่มีคาเฉลีย่ต่ําสุดคือ มีการสงเสริมการจัดบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินงานตามโครงการ  

3.  ดานกระบวนการดําเนินโครงการ (Process Evaluation) พบวา ทั้งภาพรวมและรายขอ 

มีความเหมาะสมของกระบวนการดําเนนิงานตามโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลีย่

สูงสุดคือ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไดมีการสงเสรมิสนับสนุนการมีสวนรวมของครู นักเรียน 

ผูปกครอง ชมุชน หนวยงานราชการและเอกชน อยางทัว่ถึง สวนขอทีม่คีาเฉลีย่ต่าํสุดคือ ในการดําเนนิ

กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ไดมีการกําหนดเปาหมายและระยะเวลาในดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน  

4.  ดานผลผลติของโครงการ (Product Evaluation)  พบวา  

4.1  ผลผลิตของโครงการ  ทัง้ภาพรวมและรายขอ ครูและนักเรยีนมีความคิดเหน็เกีย่วกับ

ผลผลิตของโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความรูความเขาใจ 

ความซาบซึง้ เหน็คุณคาและประโยชนของคานยิมที่ดีและคุณลักษณะที่พงึประสงค สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ผูปกครอง ชมุชน หนวยงานราชการ เอกชน ตางมีความเชื่อมัน่และศรัทธาตอโรงเรียน  
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4.2  ความพึงพอใจของครูทีม่ีตอการดําเนนิงานตามโครงการ  ทั้งภาพรวมและรายขอ 

อยูในระดับมากที่สุด  โดยขอที่มีคาเฉลีย่สงูสุดคือ การอํานวยการในการดําเนนิงานตามโครงการ 

สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผลสําเร็จของโครงการทีม่ีตอนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน  

4.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอการดําเนินงานตามโครงการ ทัง้ภาพรวมและ         

รายขอ  อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสูงสุดคือ การกําหนดรูปแบบและแนวทางการ

จัดกิจกรรมตามโครงการ รองลงมาคือ การจัดโครงสรางองคกรและบุคลากรดําเนินโครงการ สวนขอ

ที่มีคาเฉลีย่ต่ําสุดคือ ผลสําเร็จของโครงการที่มีตอนักเรยีน ครู โรงเรียน และชุมชน  

4.4  ความพึงพอใจของครูทีม่ีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทัง้ 16 กิจกรรม  

ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม  อยูในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสงูสุดคือ กิจกรรมวนัแหง

ความรัก  สวนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคอื กิจกรรมบทรอยกรองเพื่อชาติไทย  

4.5  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทั้ง               

16 กิจกรรม  ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสงูสุดคือ 

กิจกรรมวนัแหงความรัก รองลงมา  สวนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ กิจกรรม

บทรอยกรองเพื่อชาติไทย  

4.6  ความพึงพอใจของครูและนักเรยีนที่มตีอผลการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่พงึ

ประสงคของนกัเรียน พบวา ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุด

คือ ความมวีนิยั รองลงมาคอื ความมีน้าํใจ สวนดานที่มคีาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การบริโภคดวยปญญา  

4.7  รางวัลเชดิชูเกียรติทีน่ักเรียน ครู ผูบริหารหรือโรงเรียนไดรับ  พบวา  ในภาพรวม  

การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนกัเรียนดวยกิจกรรม

คุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ ปการศึกษา 2549-2550 สงผลใหนักเรียน ครู ผูบริหารหรือ

โรงเรียน ไดรับรางวัลเชิดชูเกยีรติในระดับตางๆ หลายรายการ เชน นักเรียนรางวัลพระราชทาน 

นักเรียนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษาทีน่ําวธิีปฏิบัติที่เปนเลิศในการนาํหลักคุณธรรมมา

ใชในการพัฒนาผูเรียน โรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ เปนตน  

ขอเสนอแนะ  

1.  การพฒันาคานิยมและคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของนักเรียน ควรดําเนนิการอยาง

ตอเนื่องโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้จะตองสนับสนนุสงเสริมใหผูเกีย่วของทกุฝายเขามา        

มีสวนรวมในการดําเนนิการ โดยเฉพาะอยางยิง่นักเรียนและผูปกครอง  

2.  โครงการพฒันาคานยิมและคุณลักษณะที่พงึประสงคของนักเรียนดวยกิจกรรมคุณธรรม  

โรงเรียนนาดนูประชาสรรพ  ควรกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ  มีการประชาสัมพันธ  การแตงตั้ง

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ โดยใหทกุฝายไดมีสวนรวมและมีการเตรียมการในระยะยาว  
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3. ในการจัดกจิกรรมการการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนกัเรียน            

ควรสงเสริมกจิกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ใชในการดําเนนิชวีิตประจําวนั  

การประเมนิโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนกัเรียน

ดังกลาวขางตนนัน้  ใชรูปแบบการประเมนิ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม  ซึง่จะประเมินบริบท 

ปจจัยนาํเขา  กระบวนการดาํเนนิงานตามโครงการ  และผลผลิตซึ่งจะประเมินคุณธรรมจริยธรรม

และคุณลักษณะอันพงึประสงคของนกัเรียน  ประเมนิความพึงพอใจที่เกิดจากการดําเนนิโครงการ

ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ผลการประเมินไดคนพบองคความรูที่เปนประโยชนตอการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน การดําเนินโครงการตาง ๆ ทําใหทราบวากิจกรรมหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม มีประสิทธิภาพเพยีงใด ผูรายงานในฐานะผูอํานวยการโรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรยีน โรงเรียนบานมะกอก  โดยบูรณาการกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม รูป

แบบเดมิกับแนวทางการปลกูฝงจิตสาํนกึคุณธรรมของมลูนิธพิทุธฉอืจี ้ไตหวนั จงึไดประเมนิโครงการ

ดังกลาวขึน้  โดยใชรูปแบบประเมนิ CIPP Model  ผลที่ไดจากการประเมินโครงการครั้งนี้  จะเปน

ขอสนเทศในการพิจารณาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาโครงการนี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอใหเกิด

คุณคาและประโยชนตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยีน  ทาํใหนักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  

ชุมชน และสงัคมมีเจตคตทิีด่ีตอโรงเรียนและเชื่อมัน่วาโรงเรยีนสามารถพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี   

คนเกง และมคีวามสุข  เปนทรัพยากรทีม่คีายิ่งของชาต ิอันจะเปนพลงัสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การประเมนิโครงการครั้งนีเ้ปนการประเมนิโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนบานมะกอก โดยบรูณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝง

จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิุทธฉือจี้ ไตหวัน  ซึง่มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี ้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.  การสรางเครื่องมือ 

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

 6.  สถิตทิี่ใชในการประเมินโครงการ 

 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 

1.  ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูผูดําเนินผิดชอบโครงการ ครูผูสอน ผูปกครองนกัเรียน 

นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2552  ดังนี้  

1.1  ครู  จํานวน 12 คน 

1.2  นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 113 คน 

1.3  ผูปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 113 คน 

2.  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครู  นักเรียน  และผูปกครองนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2  และชวงชั้นที ่3  

ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2552 กําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี ้

2.1  ครู  จํานวน 12 คน  โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง 

2.2  นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 88 คน โดยใชตาราง Krejcie และ 

Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40)  และใชการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) 

2.3  ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 88 คน โดยใชตาราง Krejcie 

และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และใชการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู   

เครื่องมือที่ใชในการรายงาน  เปนแบบสอบถามที่ผูรายงานไดสรางขึ้น  แบงออกเปน 4 ชุด  

ดังนี ้
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ชุดที่ 1  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ีตอบริบทของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จาํนวน 12 ขอ 

ชุดที่ 2  ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจยันาํเขาของโครงการ ขอคาํถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จาํนวน 12 ขอ 

ชุดที่ 3  ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอกระบวนการดําเนนิงานตามโครงการ           

ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จาํนวน 10 ขอ 

ชุดที่ 4  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ีตอผลผลิตของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน คอื 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเหน็ทีม่ตีอคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน จํานวน 20 ขอ 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเหน็ทีม่ตีอคุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน

โครงการ  จํานวน 10 ขอ 

 ในการประเมนิโครงการครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดเปาหมายสิง่ที่จะประเมิน เครื่องมอืที่ใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล และแหลงขอมลู ดังตารางที ่12 

 

ตารางที่ 12  รายการประเมนิ  เครื่องมือ และแหลงขอมลู ที่ใชในการประเมินโครงการ 

 

รายการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมลู 

ชุดที่ 1  บริบท สภาวะแวดลอม( Context )          

ของโครงการ 

แบบสอบถาม ครู  

ชุดที่ 2  ปจจัยนําเขา  (Input) ของโครงการ แบบสอบถาม ครู 

ชุดที่ 3  กระบวนการ  (Process) ของโครงการ แบบสอบถาม ครู 

ชุดที่ 4  ผลผลิต  (Output) ของโครงการ 

ตอนที่ 1  คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน   

 

 

ตอนที่ 2  คุณคาและประโยชนที่ไดรับจาก             

การดําเนินโครงการ   

 

แบบสอบถาม 

 

 

แบบสอบถาม 

 

 

-  ครู 

-  นักเรียน 

-  ผูปกครองฯ 

  -  ครู 

-  นักเรียน 
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การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 

 ผูรายงานไดดาํเนนิการสรางเครื่องมือโดยมีข้ันตอนในการดําเนนิการดังนี ้

 1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินโครงการ  แนวคิด ทฤษฎี 

ตลอดจนงานวิจัยที่ที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ   

 2.  ศึกษา ทบทวน และทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานตามโครงการพัฒนาคณุธรรม

จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนว

ทางการปลูกฝงจิตสาํนึกคุณธรรมของมูลนธิิพุทธฉือจ้ี ไตหวนั   

3.  ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65) 

และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  

4.  สรางแบบสอบถาม  โดยผูรายงานไดสรางขึ้น  โดยไดรับคําแนะนาํจากผูเชี่ยวชาญ  และ

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัที่เกีย่วของ  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)             

5 ระดับ  คือ  

5    หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับมากที่สุด   

4    หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับมาก   

3    หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง   

2    หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับนอย   

1    หมายถึง  มีความคิดเหน็อยูในระดับนอยที่สุด 

5.  นําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองของเนือ้หา ความเหมาะสม

ของสํานวนภาษา  แลวนํามาปรับปรุงใหถกูตอง 

6.  นาํแบบสอบถามทีป่รับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

(Content Validity) และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แตละขอของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด  

หาคาเฉลี่ยแลวเทยีบกับเกณฑ  ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0.8 ถึง 1.0 โดยมีเกณฑใหคะแนน

ดังนี ้

+ 1   เมื่อแนใจวาขอสอบถามนั้นประเมนิไดสอดคลองกับเนื้อหาทีป่ระเมิน 

   0   เมื่อไมแนใจวาขอสอบถามนั้นประเมนิไดสอดคลองกับเนื้อหาที่ประเมิน 

  -1   เมื่อแนใจวาขอสอบถามนั้นประเมนิไมสอดคลองกบัเนื้อหาทีป่ระเมิน 

ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

1.  ดร.กิตติพงศ  โดงพิมาย  รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษานครราชสมีา 

เขต 7 

2.  นายวีระเดช  เชื้อไชย  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  อําเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา   
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3.  นายมานพ  เอ้ือศิลามงคล  ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  อําเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา   

4.  นายสมจิตร  เยี่ยงเสือ  ผูอํานวยการโรงเรียนกุลโน  อําเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา   

5.  นายสัมพนัธ  พูนศิริ  ศึกษานเิทศก  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7  

7.  นาํแบบสอบถามที่ผานการตรวจของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try out)  กับครูโรงเรียน 

บานดงประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 นกัเรียน และผูปกครองนักเรียน 

ชวงชัน้ที ่2 และชวงชั้นที ่3 โรงเรียนบานมะกอกที่ไมใชกลุมตัวอยาง กลุมละ 30 คน  เพื่อหาคา

อํานาจจําแนก (Discrimination Power) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

โดยใชสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 

2545 : 94 - 96) ไดคาคาอํานาจจาํแนก และคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม  ดังนี ้

ชุดที่ 1  ดานบริบทฯ   คาอํานาจจาํแนก  0.40 – 0.92 คาความเชื่อมัน่  0.94 

ชุดที่ 2  ดานปจจัยนาํเขา คาอํานาจจาํแนก  0.49 – 0.95 คาความเชื่อมัน่  0.98 

ชุดที่ 3  ดานกระบวนการ คาอํานาจจาํแนก  0.65 – 0.91 คาความเชื่อมัน่  0.98 

ชุดที่ 4  ดานผลผลิต    คาอํานาจจาํแนก  0.51 – 0.89 คาความเชื่อมัน่  0.96 

8.  นําแบบสอบถามที่ไปทดลองใชมาปรับปรุง แกไข และจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ แลว

นําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  ทําหนงัสือจากโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังกลุม

ตัวอยาง   

 2.  สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน  

ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  และใหสงแบบสอบถามคนืตามทีก่ําหนด 

 3.  เมื่อครบกําหนดสงคืนแบบสอบถาม ใหติดตามทวงถามแบบสอบถามชุดที่ไมไดรับกลับคืน 

ไปยังกลุมตวัอยาง 

 4.  ไดรับแบบสอบถามกลบัคืน ดังนี ้

4.1  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจากครู  จํานวน 12 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

4.2  ไดรับแบบสอบถามกลบัคืนจากนักเรียน  จํานวน 88 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 

4.3  ไดรับแบบสอบถามกลบัคืนจากผูปกครองนักเรียน จํานวน 88 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 

100 
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูรายงานนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งมี

ข้ันตอนดังนี ้

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับทีไ่ดรับคืน  

 2.  หาคาความถี่และรอยละของขอมูลจากแบบสอบถาม  ตอนที่ 1  

3.  หาคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลจาก

แบบสอบถาม  ตอนที่ 2 – 6  เปนรายขอและรายดาน  หาคาเฉลี่ย  แปลความหมายขอมูลเทียบกบั

เกณฑเฉล่ีย ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 100)   

ระดับคะแนน  ระดับความคดิเห็น/ระดับพฤติกรรม 

1.00-1.50   ระดับนอยที่สุด    

1.51-2.50   ระดับนอย    

2.51-3.50   ระดับปานกลาง   

3.51-4.50   ระดับมาก   

4.51-5.00   ระดับมากที่สุด 
 
สถิติที่ใชในการรายงานโครงการ 
 ผูรายงานวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังนี ้

 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

1.1  การหาคาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใชดัชนีความ

สอดคลองระหวางแบบสอบถามกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ คํานวณไดจากสูตร                

IOC  (Index of Objective Congruency) ใชสูตร  ดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 
 

N

R
IOC ∑=  

 

เมื่อ  IOC   คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค 

 ∑   คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด R

N      คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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1.2  หาคาอํานาจจาํแนกรายขอของแบบสอบถาม  โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ         

อยางงาย (Simple Correlation Coefficient) โดยใช t - test ใชสูตรคํานวณ ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด. 

2545 : 87)  
 

t = 

N

SS

XX

LH

LH

22 +

−
 

  

  เมื่อ t แทน คาอํานาจจาํแนกรายขอ 

   HX  แทน คาเฉลี่ยของกลุมสูง 

   LX   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตํ่า 

     แทน ความแปรปรวนของกลุมสูง 
2
HS

     แทน ความแปรปรวนของกลุมตํ่า 
2
LS

 N แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่าที่มจีํานวนเทากัน 

 

1.3  การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชสูตร สัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96-99)  

 

   α  = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
∑

2

2

1
1 t

i

S

S

k

k  

 

  เมื่อ  α  แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

    แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด k

    แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ ∑ 2
iS

    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
2
tS

 2.  สถิติพื้นฐาน  รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2.1  รอยละ  (Percentage) 
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2.2  คาเฉลีย่ ( X ) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105)  ดังนี ้

 

   X  = 
N

X∑  

 

  เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลีย่ 

    แทน ผลรวมคะแนนในกลุม ∑X

     N แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 

2.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106)  ..DS
 

     = ..DS
)1(

)( 22

−
−∑ ∑

NN

XXN
 

 

  เมื่อ  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ..DS
    แทน คะแนนแตละตัว X

   ∑  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุม X

    แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 2∑ X

    N แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรยีน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการ

กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลกูฝงจิตสาํนกึคุณธรรมของมูลนิธพิทุธฉอืจ้ี 

ไตหวนั คร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อประเมนิบริบท  ปจจัยนําเขา  กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต

ของโครงการ  โดยประเมนิผลผลิตเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยีน  คุณคาและประโยชน       

ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  ผูรายงานขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปนลาํดบั ดังตอไปนี ้

ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2  บริบทของโครงการ 

ตอนที่ 3  ปจจัยนําเขาของโครงการ 

ตอนที ่4  กระบวนการดําเนนิงานตามโครงการ 

ตอนที่ 5  ผลผลิตของโครงการ 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ผูตอบแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้ ไดแก ครู นักเรยีน และผูปกครองนักเรียน 

โรงเรียนบานมะกอก  รายละเอียดดังตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

ครูผูรับผิดชอบโครงการ 12  6.38 

นักเรียน 88 46.81 

ผูปกครองนักเรียน 88 46.81 

รวม         188 100 

 
จากตารางที่ 13  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามเปนครู จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

6.38  นกัเรียน  จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 46.81 และผูปกครองนกัเรียน  จาํนวน 88 คน  คิดเปน

รอยละ 46.81 
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ตอนที่ 2  บรบิทของโครงการ 
ผลการวิเคราะหบริบทของโครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรยีน โรงเรียนบานมะกอก  

โดยบรูณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลกูฝงจิตสาํนกึคุณธรรม            

ของมูลนิธพิทุธฉือจี ้ไตหวนั  กลุมตัวอยาง คือ ครู จาํนวน 12 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 14 

 

ตารางที ่14  ผลการประเมนิบริบทของโครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรยีน โรงเรียนบานมะกอก   

 

ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมนิ 

X  ..DS  แปลความ 

1.  โรงเรียนมกีารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมไดอยางชัดเจน 4.75 0.45 มากที่สุด 

2.  โครงการสอดคลองกับความตองการของครู ผูปกครองและ

ชุมชน                  4.58 0.67 

 

มากที่สุด 
3.  โครงการมคีวามเหมาะสมและมีความจําเปนในการแกปญหา 4.83 0.39 มากที่สุด 
4.  โครงการสามารถแกปญหาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 4.33 0.65 มาก 
5.  หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับ

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด  4.17 0.83 

 

มาก 
6.  หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับสภาพ   

ความเปนจริงในปจจุบัน 4.75 0.45 

 

มากที่สุด 
7  วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจนสอดคลองกับ

วิธีดําเนินการ 4.67 0.49 

 

มากที่สุด 
8  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 4.50 0.67 มาก 
9.  กจิกรรมของโครงการสามารถนาํไปปฏิบัติจริงได 4.67 0.49 มากที่สุด 
10. กิจกรรมของโครงการชวยใหนกัเรียนมกีารพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมใหดีข้ึน 4.58 0.51 

 

มากที่สุด 
11.  สภาวะแวดลอมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อตอ        

การดําเนินโครงการ 

 

4.50 

 

0.52 

 

มาก 
12.  ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการกาํหนดวัตถุประสงค          

และวิธีดําเนนิโครงการ 

 

4.42 

 

0.79 

 

มาก 

รวม 4.56 0.37 มากที่สุด 
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จากตารางที ่14  แสดงใหเหน็วา บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 8 ขอ  และระดับมาก 4 ขอ

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปนในการแกปญหา  คาเฉลี่ย 

4.83 รองลงมาคือ โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไดอยางชัดเจน  

คาเฉลี่ย 4.75  หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับสภาพ คาเฉลีย่ 4.75  เทากนั  

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ  หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัด คาเฉลีย่  4.17  รองลงมาคือ โครงการสามารถแกปญหาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน คาเฉลี่ย 4.33 

 
ตอนที่ 3  ปจจัยนําเขาของโครงการ 

ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรยีน โรงเรียนบานมะกอก  

โดยบรูณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลูกฝงจิตสาํนึกคุณธรรม          

ของมูลนิธพิทุธฉือจี ้ไตหวนั กลุมตัวอยาง คือ ครู จํานวน 12 คน  ดังตารางที ่15 

 

ตารางที่ 15  ผลการประเมนิปจจัยนาํเขาของโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรยีน                   

โรงเรียนบานมะกอก   
 

ระดับความเหมาะสม 
รายการ 

X  ..DS  แปลความ 

1.  มีแผนการดําเนนิงานตามโครงการอยางชัดเจน 4.75 0.45 มากที่สุด 

2.  กจิกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 4.58 0.51 มากที่สุด 

3.  ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการมีความเหมาะสม 4.42 0.67 มาก 

4.  ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบมีความพรอมในการดาํเนิน

โครงการ 4.50 0.80 

 

มาก 

5.  ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบมีความรูความเขาใจและมี

ความสามารถในการดําเนนิโครงการ  4.42 0.67 

 

มาก 

6.  บุคลากรในการดําเนนิโครงการมีจาํนวนเพียงพอ 4.17 0.72 มาก 

7.  บุคลากรในการดําเนนิโครงการมีความเหมาะสม 3.92 0.67 มาก 

8.  งบประมาณในการดําเนนิโครงการมีเพียงพอ 3.75 0.75 มาก 
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ตารางที่ 15  (ตอ) 

 

ระดับความเหมาะสม 
รายการ 

X  ..DS  แปลความ 

11. เอกสารทีใ่ชในการดําเนนิกิจกรรมในโครงการชวยให

นักเรียน มีความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 4.08 0.67 

 

มาก 

12. มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ 4.42 0.67 

 

มาก 

9.  มีวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโครงการอยางเพยีงพอ 4.50 0.52 มาก 

10. เอกสารทีใ่ชในการดําเนนิกิจกรรมในโครงการมีความ

เหมาะสมและเพียงพอ         

 

4.50 

 

0.67 

 

มาก 

รวม 4.33 0.41 มาก 

 

จากตารางที่ 15  แสดงใหเหน็วา  ปจจัยนาํเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม 

อยูในระดับมาก คาเฉลีย่ 4.33  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 

12 ขอ  ขอที่มคีาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือ มีแผนการดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน คาเฉลี่ย 4.75 

รองลงมาคือ กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค คาเฉลี่ย 4.58 สวนขอ 

ที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ งบประมาณในการดําเนนิโครงการมีเพียงพอคาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 3.75  

รองลงมาคือ บุคลากรในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม คาเฉลีย่ 3.92 
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ตอนที่ 4  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
ผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนนิงานตามโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนบานมะกอก  โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลูกฝง

จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิทุธฉือจ้ี ไตหวัน กลุมตัวอยางคือ ครู จาํนวน 12 คน ดังตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16  ผลการประเมนิกระบวนการดาํเนนิงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรยีน 

โรงเรียนบานมะกอก   

 

ระดับความเหมาะสม 
รายการ 

X  ..DS  แปลความ 

1.  มีการวางแผนการดําเนนิโครงการสูการปฏิบัติ 4.67 0.49 มากที่สุด 

2.  มกีารกาํหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร

ในการดําเนนิโครงการ 4.67 0.49 มากที่สุด 

3.  มกีารใหความรู ประชุมชี้แจง ส่ือสารประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ และผูเกี่ยวของเขาใจขั้นตอนและวิธีดําเนนิการ 4.50 0.67 มาก 

4.  มกีารกาํหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดําเนินโครงการ       

อยางชัดเจนและเหมาะสม 3.83 0.94 มาก 

5.  รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการชวยใหนกัเรียนมคีวาม

กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม 4.33 0.65 มาก 

6.  กิจกรรมในโครงการชวยใหนกัเรียนบรรลุวัตถุประสงค            

ของโครงการ 4.42 0.67 มาก 

7.  ดําเนนิกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดําเนนิการ

ที่กําหนดไวในโครงการ 4.58 0.67 มากที่สุด 

8.  มีการนิเทศ  กาํกับ ติดตามและควบคมุการดําเนนิงาน       

ตามโครงการ 4.17 0.72 มาก 

9.  มีการกาํหนดหลักเกณฑและระยะเวลาในการประเมินผล

โครงการตามความเหมาะสม 4.50 0.67 มาก 

10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอยางเปน

ระบบและตอเนื่องดวยวธิีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม 

 

4.17 

 

0.72 

 

มาก 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 

 

ระดับความเหมาะสม 
รายการ 

X ..DS  แปลความ 

11. ขณะดําเนนิงานตามโครงการมกีารแกไขปรับปรุงวิธีการ 

ดําเนนิโครงการเมื่อพบวาบกพรอง 4.75 0.45 มากที่สุด 

12. โรงเรียนมกีารเผยแพรและขยายผลการปฏิบัติกิจกรรม          

สูชุมชน 4.08 0.79 มาก 

รวม 4.39 0.55 มาก 

 

จากตารางที่ 16  แสดงใหเหน็วา  กระบวนการดําเนนิงานตามโครงการมีความเหมาะสม            

ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลีย่ 4.39  เมื่อพจิารณารายขอ  พบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ  

และระดับมาก 8 ขอ ขอทีม่คีาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือ ขณะดําเนนิงานตามโครงการมีการแกไขปรับปรุง

วิธีการดําเนนิโครงการเมื่อพบวาบกพรอง คาเฉลี่ย 4.75  รองลงมาคือ มีการวางแผนการดําเนิน

โครงการสูการปฏิบัต ิคาเฉลี่ย 4.67  และมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบแก

บุคลากรในการดําเนินโครงการ คาเฉลี่ย 4.67 เทากัน สวนขอที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ มีการกําหนด

ข้ันตอน รายละเอียดและวิธดีําเนนิโครงการอยางชัดเจนและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ 

โรงเรียนมีการเผยแพรและขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสูชุมชน คาเฉลี่ย 4.08 

 
ตอนที่ 5  ผลผลิตของโครงการ 

ผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนนิงานตามโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนบานมะกอก  โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลูกฝง

จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิทุธฉือจ้ี ไตหวัน  กลุมตัวอยาง ไดแก  ครู จํานวน 12 คน  นักเรียน 

จํานวน 88 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 88 คน รวมทั้งสิ้น 188 คน  ดังตารางที่ 17-18 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ตารางที่ 17  ผลการประเมนิคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายดานและโดยรวม 

 

ครู นักเรียน ผูปกครอง รวม 
คุณธรรมจริยธรรม 

X  ..DS  แปลความ X  ..DS  แปลความ X  ..DS  แปลความ X  ..DS  แปลความ 

1. ความมีวนิยั 4.29 0.78 มาก 4.02 0.60 มาก 4.03 0.61 มาก 4.04 0.65 มาก 

2. ความรับผิดชอบ 3.88 0.61 มาก 3.97 0.70 มาก 3.70 0.67 มาก 3.84 0.69 มาก 
3. ความขยัน 4.04 0.69 มาก 3.95 0.64 มาก 3.88 0.72 มาก 3.92 0.68 มาก 
4. ความซื่อสัตย 4.21 0.81 มาก 3.70 0.76 มาก 4.11 0.68 มาก 3.93 0.75 มาก 
5. ความมีสติและละเอียดรอบคอบ 4.29 0.72 มาก 4.02 0.67 มาก 4.14 0.55 มาก 4.09 0.62 มาก 
6. ความเอื้อเฟอ เผื่อแผและเสียสละ 4.21 0.78 มาก 4.06 0.69 มาก 3.98 0.65 มาก 4.03 0.68 มาก 
7. ความสุภาพ 4.42 0.63 มาก 3.93 0.73 มาก 4.11 0.67 มาก 4.05 0.70 มาก 
8. ความยุติธรรม 4.33 0.49 มาก 3.85 0.71 มาก 3.96 0.70 มาก 3.93 0.70 มาก 
9. ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม 4.38 0.57 มาก 3.87 0.65 มาก 3.97 0.70 มาก 3.95 0.66 มาก 
10. ความสามคัคี 4.33 0.44 มาก 3.94 0.76 มาก 4.09 0.61 มาก 4.04 0.68 มาก 

รวมทุกดาน 4.24 0.54 มาก 3.93 0.52 มาก 4.00 0.50 มาก 3.98 0.51 มาก 
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จากตารางที่ 17  แสดงใหเหน็วา  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทกุดาน  และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ คาเฉลี่ย 4.09  รองลงมาคือ ความสุภาพ คาเฉลี่ย 4.05 สวนดาน

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.84 รองลงมาคือ ความซื่อสัตย 3.92  และเมื่อ

จําแนกเปนรายกลุม  ผลการประเมินเปนดังนี ้

ครูมีความคิดเห็นวา  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.24 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดบัมากทกุดาน และดานที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดคือ ความสุภาพ 

คาเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือความมจีิตสํานกึตอสวนรวม คาเฉลี่ย 4.38  สวนดานทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

คือ ความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือ ความขยัน คาเฉลี่ย  4.04 

นักเรียนมีความคิดเห็นวา นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย   

3.93  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทกุดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ            

ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ คาเฉลีย่ 4.06  รองลงมาคือ ความมวีินัย ความมีสติและละเอียด

รอบคอบ คาเฉลี่ย 4.02 เทากัน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความซื่อสัตย คาเฉลี่ย 3.70  

รองลงมาคือ ความยุตธิรรม คาเฉลี่ย 3.85 

ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.00  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ คาเฉลี่ย 4.14  รองลงมาคือ  ความซื่อสัตย คาเฉลี่ย 4.11 และ

ความสุภาพ คาเฉลี่ย 4.11 เทากนั และดานที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ ความรบัผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.70  

รองลงมาคือ ความขยนั คาเฉลี่ย 3.88 
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ตารางที่ 18  ผลการประเมนิคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก  จําแนกเปนรายดานและ

รายขอ 

 

ระดับคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม 

X  ..DS  แปลความ

ความมวีินัย 
1. นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ หรือกติกาตาง ๆ 

ของครอบครัว  สถานศกึษา  ชุมชนและประเทศชาต ิ 3.98 0.72 มาก 

2. นกัเรียนรักษารางกาย เสือ้ผา ส่ิงของเครื่องใช ที่อยูอาศัย  และ

ส่ิงแวดลอมใหสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 4.11 0.77 มาก 

รวมดานความมีวินยั 4.04 0.65 มาก 

ความรับผิดชอบ 
3. นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย  ทั้งหนาที่

เกี่ยวกับตนเองและหนาที่ตอสวนรวม ทํางานหรือภารกจิที่ไดรับ

มอบหมายดวยความเต็มใจ 3.81 0.79 มาก 

4. นักเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายดวย

ความละเอยีดรอบคอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายจนเปนผลสําเร็จตาม

ความมุงหมาย ทัง้พยายามปรับปรุงใหดีข้ึน 3.86 0.88 มาก 

รวมดานความรับผิดชอบ 3.84 0.69 มาก 

ความขยัน  
5. นักเรียนมีความมุงมัน่  เพยีรพยายามทัง้ในดานการเรยีน                  

และดานการงาน ทาํงานจนสําเร็จ 3.81 0.84 มาก 

6. นักเรียนมีความอดทนตออุปสรรคและความยากลาํบากทัง้ในดาน     

การเรียน และดานการงานทีไ่ดมอบหมายโดยไมทอถอย 4.03 0.77 มาก 

รวมดานความขยัน 3.92 0.68 มาก 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 

ระดับคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม 

X  ..DS  แปลความ

ความซื่อสัตย 
7. นักเรียนเปนผูที่ตรงตอเวลา ตอหนาที่ รักษาคําพูด มีความซื่อสัตยตอ

ตนเอง  ไมพูดปด ไมโลภ  ไมลักขโมย   4.04 0.85 มาก 

8. นักเรียนเปนผูที่ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม                 

ไมหลอกลวงผูอ่ืน ไมทุจริตในการสอบ ไมลอกการบานเพื่อน 3.81 0.88 มาก 

รวมดานความซื่อสัตย 3.93 0.75 มาก 

ความมสีติและละเอียดรอบคอบ 
9.  นักเรียนเปนผูที่รูจักทาํจติใจใหสงบ มสีมาธิ และอารมณแจมใส 3.97 0.80 มาก 

10. นักเรียนมคีวามละเอยีดรอบคอบในการตัดสินใจและการทํากิจการ

งานตาง ๆ  4.21 0.75 มาก 

รวมดานความมีสติและละเอียดรอบคอบ 4.09 0.62 มาก 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
11. นักเรียนเปนผูทีม่ีความเอื้อเฟอเผื่อแผและรูจักเสียสละไมเหน็ แกตัว 4.05 0.81 มาก 

12. นกัเรยีนเปนผูที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน รูจักแบงปนสิง่ของ เขารวมกจิกรรม

บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมดวยความเตม็ใจอยางสม่ําเสมอ 4.02 0.80 มาก 

รวมดานความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ 4.03 0.68 มาก 

ความสภุาพ 
13. นักเรียนมกีิริยามารยาทเรียบรอย ออนโยน มีสัมมาคารวะ ออนนอม

ถอมตน  วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 3.90 0.80 มาก 

14. นกัเรียนแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับสถานภาพและกาลเทศะ 4.19 0.82 มาก 

รวมดานความสุภาพ 4.05 0.70 มาก 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 

ระดับคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม 

X ..DS  แปลความ

ความยุติธรรม 
15. นักเรียนมคีวามยุตธิรรม เทีย่งตรง  ตัดสินปญหาดวยใจเปนกลาง 

รักความถกูตอง  ไมลําเอียง 3.78 0.83 มาก 

16. นักเรียนรกัษากฎเกณฑตาง ๆ เพื่อความถูกตองและความสงบสขุ

ของสวนรวม  ไมเอาเปรียบหรือถืออภิสิทธิ์เหนือผูอ่ืน 4.09 0.85 มาก 

รวมดานความยุติธรรม 3.93 0.70 มาก 

ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม 
17. นักเรียนมจีิตสํานึกตอสวนรวม รักษาและปกปองสาธารณสมบัติ         

ไมนําของสวนรวมมาใชสวนตัว 4.09 0.78 มาก 

18. นักเรียนอาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกายและสติปญญา ลงมือ

ปฏิบัติเพื่อบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคส่ิงที่ดีงาม ใหเกิดขึน้      

ในครอบครัว  สถานศกึษา ชมุชนและสงัคม 3.81 0.82 มาก 

รวมดานความมีจิตสํานกึตอสวนรวม 3.95 0.66 มาก 

ความสามัคคี 
19. มีความรัก ความสามัคคกีลมเกลียวในหมูคณะ ไมทะเลาะวิวาท 4.04 0.78 มาก 

20. สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  แกปญหา               

ความขัดแยงดวยสันตวิิธีและสมานฉันท 4.03 0.82 มาก 

รวมดานความสามัคคี 4.04 0.68 มาก 

รวมทุกดาน 3.98 0.51 มาก 

จากตารางที่ 18  แสดงใหเหน็วา คุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน โรงเรียนบานมะกอก                    
ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  
เมื่อเรียงลาํดับคุณธรรมจริยธรรมดานทีม่ีคาเฉลี่ยมากไปหานอย สามารถเรียงลําดับไดดังนี้คือ            
ความมีสติและละเอียดรอบคอบ คาเฉลี่ย 4.09 ความสภุาพ คาเฉลี่ย 4.05 ความมีวนิัย คาเฉลี่ย 4.04 
ความสามัคคี คาเฉลี่ย 4.04 ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ คาเฉลีย่ 4.03 ความมีจติสํานกึตอสวนรวม 
คาเฉลี่ย 3.95  ความซื่อสัตย คาเฉลี่ย 3.93 ความยุตธิรรม คาเฉลี่ย 3.93 ความขยัน คาเฉลี่ย 3.92  และ
ความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.84 
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ตารางที ่19  ผลการประเมินคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก จาํแนกตามสถานภาพผูตอบ

แบบสอบถาม เปนรายขอและโดยรวม 
 

คุณคาและประโยชนที่ไดรับ 

ครู นักเรียน รวม รายการ 

X  ..DS  แปลความ X  ..DS  แปลความ X  ..DS  แปลความ

1. สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 4.50 0.80 มาก 3.98 0.69 มาก 4.04 0.72 มาก 

2. สามารถเลอืกแนวทางและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 4.42 0.67 มาก 3.90 0.80 มาก 3.96 0.80 มาก 

3. สามารถนําหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทํางาน 4.42 0.79 มาก 3.66 0.81 มาก 3.75 0.85 มาก 

4. สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ และนํามาปรับและประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานหรอืทํากจิกรรมอื่น ๆ 4.33 0.89 มาก 3.94 0.94 มาก 3.99 0.94 มาก 

5. สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานรวมกับผูอื่น 4.25 0.75 มาก 3.92 0.94 มาก 3.96 0.92 มาก 

6. สามารถนําไปประยุกตใชในการปรับตัวเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม                

และระเบียบขอบังคับตาง ๆ 4.00 0.85 มาก 3.92 0.86 มาก 3.93 0.86 มาก 

7. สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและครอบครัว 4.17 0.83 มาก 3.90 0.92 มาก 3.93 0.91 มาก 

8. สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัตตินใหมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.67 0.65 มากที่สุด 3.91 0.83 มาก 4.00 0.84 มาก 

9. สามารถนําไปประยุกตใชในการอยูรวมกับผูอื่น  4.33 0.65 มาก 3.92 0.96 มาก 3.97 0.94 มาก 

10. สามารถนาํไปประยุกตใชในการบรหิารจัดการเวลา   4.58 0.67 มากที่สุด 3.68 0.89 มาก 3.79 0.91 มาก 

รวม 4.37 0.48 มาก 3.87 0.63 มาก 3.93 0.64 มาก 111 
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จากตารางที่ 19  แสดงใหเหน็วา คุณคาและประโยชนทีไ่ดรับจากโครงการ ในภาพรวม               

อยูในระดับมาก คาเฉลีย่ 3.93 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลีย่

มากที่สุดคือ สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกบัปฏิบัติงานทีรั่บผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.04  

รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 4.00 สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถนาํหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไป

ประยุกตใชในการทาํงาน คาเฉลี่ย 3.75  รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ

เวลา คาเฉลี่ย 3.79    

ครูมีความคิดเห็นวา คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.37  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ  และระดับมาก 8 ขอ  ขอทีม่ี

คาเฉลีย่มากทีสุ่ดคือ สามารถนาํไปประยกุตใชในการปฏบิัติตนใหมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

คาเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเวลา คาเฉลี่ย 4.58 สวน

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการปรับตัวเขากับสถานการณ ส่ิงแวดลอม  

และระเบียบขอบังคับตาง ๆ คาเฉลี่ย 4.00  รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองและครอบครัว คาเฉลี่ย 4.17    

นักเรียนมีความคิดเห็นวา  คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย 3.87  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  และขอที่มคีาเฉลี่ยมากทีสุ่ด

คือ สามารถนาํความรูที่ไดจากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.98  รองลงมาคือ  

สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ และนํามาปรับและประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรม

อ่ืน ๆ คาเฉลี่ย 3.94 สวนขอที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ สามารถนาํหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ไปประยุกตใชในการทํางาน คาเฉลี่ย 3.66  รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหาร

จัดการเวลา คาเฉลี่ย 3.68    

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การประเมนิโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน โรงเรยีนบานมะกอก  โดยบูรณาการ

กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลกูฝงจิตสาํนกึคุณธรรมของมูลนิธพิทุธฉอืจ้ี 

ไตหวนั ในครั้งนี้ผูรายงานไดสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะดงันี ้ 

 
วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 

1.  เพื่อประเมนิความเหมาะสมของบริบทที่เกีย่วของกบัการดําเนนิโครงการ  

2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของปจจัยนําเขาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ  

3.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานของโครงการ  

4.  เพื่อประเมนิผลผลิตของโครงการ ในเรื่องตอไปนี ้

4.1  คุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน จํานวน 10 ดาน คือ ความมีวนิัย ความรับผิดชอบ           

ความขยนั ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ                

ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสาํนึกตอสวนรวมและความสามัคคี  

4.2  ความรูหรือประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิโครงการ 

 
วิธีดําเนินการประเมินโครงการ 

1.  ประชากร  ไดแก  ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2552  ดังนี ้ 

1.1  ครู  จํานวน 12 คน 

1.2  นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 113 คน 

1.3  ผูปกครองนักเรียน  ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 113 คน 

2.  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครู  นักเรียน  และผูปกครองนกัเรียน ชวงชัน้ที่ 2  และชวงชั้นที ่3  

ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2552  กําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี ้

2.1  ครู  จํานวน 12 คน  โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง 

2.2  นักเรียนชวงชัน้ที ่2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 88 คน โดยใชตาราง Krejcie และ 

Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40)  และใชการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) 

2.3  ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2  และชวงชั้นที่ 3  จํานวน 88 คน โดยใชตาราง Krejcie 

และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 40) และใชการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling) 
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการ 
เครื่องมือที่ใชในการรายงาน  เปนแบบสอบถามที่ผูรายงานไดสรางขึ้น  แบงออกเปน 4 ชุด  

ดังนี ้

ชุดที่ 1  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ีตอบริบทของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จาํนวน 12 ขอ 

ชุดที่ 2  ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจยันาํเขาของโครงการ ขอคาํถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จาํนวน 12 ขอ 

ชุดที่ 3  ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอกระบวนการดําเนนิงานตามโครงการ           

ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จาํนวน 10 ขอ 

ชุดที่ 4  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ีตอผลผลิตของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน คอื 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จํานวน 20 ขอ 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเหน็ทีม่ตีอคุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน

โครงการ  จํานวน 10 ขอ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูรายงานนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งมี

ข้ันตอนดังนี ้

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับทีไ่ดรับคืน  

 2.  หาคาความถี่และรอยละของขอมูลจากแบบสอบถาม  ตอนที่ 1  

3.  หาคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลจาก

แบบสอบถาม  ตอนที่ 2 – 6  เปนรายขอและรายดาน  แปลความหมายขอมูลเทียบกับเกณฑเฉล่ีย 

ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)   

ระดับคะแนน  ระดับความคดิเห็น/ระดับพฤติกรรม 

1.00-1.50   ระดับนอยที่สุด    

1.51-2.50   ระดับนอย    

2.51-3.50   ระดับปานกลาง   

3.51-4.50   ระดับมาก   

4.51-5.00   ระดับมากที่สุด 
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สรุปผลการประเมินโครงการ 
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความคิดเหน็ของครู นักเรียน และผูปกครอง

นักเรียนทีม่ีตอโครงการโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรยีนบานมะกอก  โดยบูรณาการ

กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลกูฝงจิตสาํนกึคุณธรรมของมูลนิธพิทุธฉอืจ้ี 

สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้ 

1.  บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา           

รายขอ พบวา เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 8 ขอ  และระดับมาก 4 ขอ ขอทีม่ี

คาเฉลีย่มากทีสุ่ด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปนในการแกปญหา สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ย

นอยที่สุดคือ  หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกดั  

2.  ปจจัยนาํเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 12 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการ

ดําเนนิงานตามโครงการอยางชัดเจน  สวนขอที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ  งบประมาณในการดําเนนิ

โครงการมีเพียงพอ 

3.  กระบวนการดาํเนนิงานตามโครงการมคีวามเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดบัมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ  และระดับมาก 8 ขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคอื 

ขณะดําเนนิงานตามโครงการ มีการแกไขปรับปรุงวิธีการ ดําเนนิโครงการเมื่อพบวาบกพรอง สวนขอ

ที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ มกีารกําหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดาํเนนิโครงการอยางชัดเจนและ

เหมาะสม  

4.  คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน  และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคอื ความมีสติและละเอียดรอบคอบ รองลงมา

คือ ความสุภาพ  สวนดานทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ  รองลงมาคือ ความซื่อสัตย  และ

เมื่อจําแนกเปนรายกลุม  ผลการประเมนิเปนดังนี ้

ครูมีความคิดเห็นวา  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทกุดาน และดานที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดคือ ความสุภาพ สวน

ดานที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ  

นักเรียนมีความคิดเห็นวา นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดบัมากทกุดาน และดานที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดคือ ความ

เอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความซื่อสัตย  
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ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  และดานที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดคือ ความมี

สติและละเอียดรอบคอบ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคอื ความรบัผิดชอบ  

เมื่อเรียงลาํดับคุณธรรมจริยธรรมดานทีม่ีคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลีย่นอย สามารถ
เรียงลําดับไดดังนี้คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุภาพ ความมีวนิัย ความสามัคคี            
ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความมีจติสํานกึตอสวนรวม  ความซือ่สัตย ความยตุิธรรม ความขยัน 
และความรับผิดชอบ 

5.  คุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากโครงการ  ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา        

รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ ขอที่มีคาเฉลีย่

มากที่สุดคือ สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกบัปฏิบัติงานทีรั่บผิดชอบ สวนขอที่มีคาเฉลีย่

นอยที่สุดคือ สามารถนําหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทาํงาน  เมื่อจําแนก

เปนรายกลุม  ผลการประเมนิเปนดงันี ้

ครูมีความคิดเห็นวา คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณารายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  และขอที่มคีาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือ สามารถ

นําไปประยกุตใชในการปฏิบตัิตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มคีาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด

คือ สามารถนาํไปประยุกตใชในการปรับตัวเขากับสถานการณ ส่ิงแวดลอม  และระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ  

นักเรียนมีความคิดเห็นวา  คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม  อยูใน

ระดับมาก เมือ่พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มคีาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือ สามารถนํา

ความรูที่ไดจากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถนาํ

หลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทํางาน  

 
อภิปรายผล 

จากผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน โรงเรยีนบานมะกอก  โดย

บูรณาการกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิ

พทุธฉือจ้ี ไตหวัน มีประเดน็ที่นาสนใจควรนํามาอภิปราย ดังนี ้

1.  ผลการประเมนิบริบทของโครงการมคีวามเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด  

สอดคลองกับผลการประเมนิของมทัวะ  ฉัตรทอง (2551 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการประเมินโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ” 

สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร และสอดคลองกับ มนูญ เพชรมีแกว (2552 : บทคัดยอ) ซึ่งได
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ทําการประเมนิโครงการพัฒนาคานยิมและคุณลักษณะที่พงึประสงคของนักเรียนดวยกิจกรรมคุณธรรม 

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ พบวา ดานบริบทของโครงการ มีความจําเปนและความสอดคลองโครงการ 

ทั้งในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ

ความคิดเห็นของผูปกครอง ประชุมหารือรวมกันระหวางคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา นกัเรยีน 

และผูปกครองนักเรียน  ผลสรุปการดําเนนิงานจากแผนปฏิบัติการในปการศึกษาที่ผานมา  ตลอดจนนํา

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ไดแก  นโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

และสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษานครราชสมีา เขต 7 ซึ่งเนนในเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนเปนนโยบายสําคัญ และผูที่มีสวนเกี่ยวของตางเห็นพองที่จะใหการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนเปนนโยบายทีสํ่าคัญของโรงเรียนเชนเดียวกัน 

2.  ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับผลการประเมนิของพระมหาประโยชน  ตะพงษ  (2549 : บทคัดยอ)  ไดทําการประเมิน

โครงการฝกอบรมศีลธรรม คาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต สําหรับนกัเรียน  ทนงศกัดิ์ 

เจริญชัย (2550 : บทคัดยอ)  ซึ่งไดทาํการประเมินโครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน            

8 ประการ ในโรงเรียนบานดงแสนตอ  ทวศีักดิ์ อริยวัฒนวงศ  (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมิน

โครงการพฒันาวนิัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ปรัชญา ไชยโย (2551 : บทคัดยอ)  ไดทําการ

ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นําชวีิตสูเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรยีนโรงเรียนหนองบวั

ราษฎรบํารุง อําเภอเมือง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และยังสอดคลองกับผล

การประเมนิของจารุณ ี พวงศรี (2551 : บทคัดยอ) ไดทาํการประเมนิโครงการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูร

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงคของนกัเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล  

ผลการประเมนิดังกลาวขางตน พบวา ปจจัยนาํเขาของโครงการมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  โรงเรียนวางแผนการดําเนนิงานตามโครงการอยางชัดเจน  มีกิจกรรมในโครงการ

ที่เหมาะสม  ผูบริหารและครูมีความพรอม  มีความรูความเขาใจ และมคีวามสามารถในการดําเนนิ

กิจกรรมในโครงการ  และเนือ่งจากโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเปนโครงการที่ทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของใหความสําคัญ จึงไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากทกุฝายเปนอยางดี   

3.  ผลการประเมนิกระบวนการดาํเนนิงานตามโครงการมคีวามเหมาะสม ในภาพรวม อยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับผลการประเมนิของพระมหาประโยชน  ตะพงษ  (2549 : บทคัดยอ)             

ทนงศักดิ์ เจรญิชัย (2550 : บทคัดยอ)  ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ  (2551 : บทคัดยอ) ปรัชญา ไชยโย 

(2551 : บทคดัยอ)  และจารุณี  พวงศรี (2551 : บทคัดยอ) ผลการประเมินดังกลาวขางตน พบวา  

กระบวนการดาํเนนิงานตามโครงการมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนือ่งจาก  โรงเรยีน

มีการนาํแผนการดําเนินโครงการสูการปฏิบัติ  มีการกําหนดบทบาท มีการสื่อสารประชาสัมพนัธ     
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ใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทราบ  มกีารกําหนดขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางชัดเจนและ

เหมาะสม  รูปแบบกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนมีความนาสนใจ  จะเห็นไดจากผลการประเมิน

กระบวนการดาํเนนิงานตามโครงการรายขอซ่ึงพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  

4.  นักเรียนมคีุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และเมื่อจําแนก

เปนรายกลุม พบวา ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนมีความคิดเหน็สอดคลองกนั คือ นักเรียน        

มีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก ดานทีม่ีคาเฉลี่ยมากที่สุดตามความคิดเห็นของครู

คือ ความสุภาพ  ตามความคิดเห็นของนักเรียนคือ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ และตามความ

คิดเห็นของผูปกครองคือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ  ซึง่ไมสอดคลองกัน  สวนดานที่มีคาเฉลีย่

นอยที่สุด ครูและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ เห็นวานักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมดานความรับผิดชอบและความขยัน นอยที่สุดตามลําดับ  แตตามความคิดเห็นของนักเรียน

เห็นวานักเรียนมีคุณธรรมดานความซื่อสัตยและความยุติธรรม นอยที่สุดตามลําดบั เมื่อเรียงลําดับ

คุณธรรมจริยธรรมดานที่มคีาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอยตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

ทุกกลุม  สามารถเรียงลาํดบัไดดังนี้คือ  ความมีสติและละเอียดรอบคอบ  ความสภุาพ  ความมวีินัย 

ความสามัคคี  ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ  ความมีจิตสํานกึตอสวนรวม  ความซื่อสัตย            

ความยุตธิรรม  ความขยนั  และความรับผิดชอบ  จะเหน็ไดวาคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนจะตองให

ความสาํคัญในการพัฒนาในหาอันดับสุดทายจากการประเมินครั้งนี้คอื  ความมีจิตสํานกึตอสวนรวม 

ความซื่อสัตย ความยุตธิรรม ความขยัน และความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย เร่ือง “สํารวจ

สถานภาพคณุธรรมของประชาชนในสงัคมไทย” ประชาชนจะถูกสํารวจเกี่ยวกับคุณธรรม 7 ดาน 

ไดแก  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร 

และความรักชาติ พบวา กลุมเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ซึ่งยังเปนนกัเรียน/นักศึกษา มีคาคะแนน

คุณธรรมทั้ง 7 ดาน  ต่าํที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอายุอ่ืน ๆ  (ศูนยวิจยัเอแบคนวัตกรรมทางสังคม         

การจัดการและธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ.  2551 : ก)   

5.  คุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา        

รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ ขอที่มีคาเฉลีย่

มากที่สุดคือ สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกบัปฏิบัติงานทีรั่บผิดชอบ รองลงมาคือ 

สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ทัง้นี้อาจเนื่องจาก

กิจกรรมในโครงการทีโ่รงเรยีนไดจัดขึ้นเปนโครงการที่เนนในการนาํไปใชในชีวิตประจําวนั ทั้งในดาน

การเรียน  การดําเนนิชีวิต  การอยูรวมกนัในสังคม  ครูผูรับผิดชอบโครงการจะตองศึกษาหาความรู

และวิธีการที่จะจัดกิจกรรมในการพัฒนาคณุธรรมนักเรียน  ทาํใหครูไดเขาใจในหลกัธรรมและเห็น

คุณคาของคุณธรรมมากยิง่ขึ้น  ในขณะเดียวกนันกัเรียนที่ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมก็ยอมจะซึมซับ
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เขาไปในจิตใจทีละเล็กละนอยโดยไมรูตัว  กิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหถือเปนสิ่งเราในการกระตุนให

นักเรียนเกิดการรับรู  และตอบสนองตอการรับรู  เหน็คณุคาของคุณงามความดีที่โรงเรียนไดปลูกฝง 

มีการจัดระบบเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางคุณคาของเรื่องราวของสิ่งตาง ๆ  ในที่สุดก็จะแสดง

พฤติกรรมอันเปนลักษณะนสัิยที่ตนยอมรบัและยึดถือนาํไปปฏิบัติ  ซึง่ไปตามทฤษฎีของแครธโวล 

บลูม และมาเซีย ซึ่งไดกลาวถึงทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพของการเรยีนรูดานจิตใจที่ครอบคลุม

ความสนใจ ทศันคต ิคานยิม และลักษณะนิสัย โดยจัดลาํดับข้ันตอนคณุลักษณะดานความรูสึกไว         

5 ประการ สรุปไดดังนี้คือ  1) การรับรู (Receiving) เปนจุดเริ่มตนที่บคุคลจะเรียนรูเร่ืองตาง ๆ และ

เกิดความรูสึกตอสถานการณหรือส่ิงเราทีป่รากฏ  2) การตอบสนอง เมื่อบุคคลรับรูเร่ืองราวตาง ๆ และ

จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราที่ตนรับรู  3) การเหน็คุณคา (Valuing) เปนความรูสึกที่เกิดจากการ

ประเมินสถานการณหรือเร่ืองราวตาง ๆ วามีประโยชนหรือไมอยางไร การเหน็คุณคาจะเกิดขึ้นชา ๆ 

โดยมีการสะสมไวเร่ือย ๆ พฤติกรรมการเห็นคุณคาดูไดจากความแนนอน ความคงสนคงวา สม่ําเสมอ

ของการกระทาํ 4) การจัดระบบเปนความรูสึกที่บุคคลไดรวบรวมเรื่องราว หรือส่ิงมีคณุคาไวในจิตใจ

หลายอยาง แลวจัดคุณคาเขาเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพนัธระหวางคุณคาของเรื่องราว       

ของสิ่งตาง ๆ ของจุดเดนและจุดรวมของคณุคาเหลานัน้  5) การสรางลกัษณะนิสัย เปนการพฒันา 

เปนอุดมคตทิีฝ่งลกึถึงจิตวญิญาณ  ยึดถอื  เทิดทนู  โดยจิตในมิติสังเคราะหเปนแบบแผนกฎเกณฑ

ข้ึนใหมใหตนเอง  มีการกระทําที่คงเสนคงวา โดยมีการจดัระบบของตนเองและยึดถอืจนเปนการ

กระทาํอัตโนมตัิ  คือ  ไมวาจะอยูในสถานการณใด เขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมซ่ึงเปนลักษณะ

ของตนเอง แลวรณรงคใหผูอ่ืนรวมยึดถือและปฏิบัติดวย  (สํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน. 

2542 : 15 - 21) 

จากผลการประเมินโครงการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

โรงเรียนบานมะกอก  ไดดาํเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยเริ่มจากศึกษาและวิเคราะหขอมูล

ที่เกีย่วของ  กําหนดแนวทางการดําเนนิงานรวมกับคณะครู  นกัเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง  และชุมชน และกําหนดแผนยทุธศาสตรในการแกปญหาและพัฒนา  ดําเนินกิจกรรม         

ตามโครงการอยางตอเนื่อง  มีการนิเทศและประเมินผลระหวางการดาํเนนิงาน มกีารแกไขปญหา       

เมื่อพบขอบกพรอง โดยไดรับความรวมมอืจากผูที่เกี่ยวของเปนอยางดี  ทัง้คณะกรรมการสถานศกึษา 

คณะครู นักเรยีน ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน ทาํใหการดําเนนิงานตามโครงการบรรลุเปาหมาย  

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนที่

ไดรับจากโครงการ  แสดงใหเห็นวา  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก 

โดยบรูณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดมิกับแนวทางการปลกูฝงจิตสาํนกึคุณธรรมของมลูนิธิ
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พุทธฉือจี้ ไตหวัน  เปนโครงการที่มีคุณคาและมีประโยชน  สามารถพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีน

ไดเปนอยางดี   

 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  นาํผลการประเมนิโครงการที่ไดเปนขอมูลพืน้ฐานในการตัดสินใจปรับปรุง แกไขในดาน         

ตาง ๆ ที่ไดคนพบ  โดยสงเสรมิกิจกรรมทีโ่รงเรียนสามารถทําไดดีใหดียิง่ขึ้นไป  ปรับปรุงกจิกรรมที่

พบวามีผลการประเมนิในระดับตํ่า   

2.  โรงเรยีนควรนาํกิจกรรมใหม ๆ ทีป่ระสบความสาํเร็จมาจัดกิจกรรมในการพฒันาคุณธรรม

ดานที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุด  ไดแก  ความรับผิดชอบ  และความขยนั  

3.  ควรมีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใหเกดิความรู

ความเขาใจ  ความรับรูเชงิบวก  เพือ่ใหเปนแบบอยางที่ดแีกนกัเรยีน  

4.  ควรขยายโครงการใหครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียนทัง้ระดับปฐมวยัและชวงชัน้ที่ 1 

แตตองปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน 
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