รายงานการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทาง
การปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมผานระบบการศึกษา
ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน

นางฉันทนา โรจนบูรณาวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะกอก

โรงเรียนบานมะกอก อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

ชื่อผลงานวิชาการ

ผูรายงาน
หนวยงาน
ป พ.ศ.

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
รูปแบบเดิมกับแนวทางปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจี้
ไตหวัน
นางฉันทนา โรจนบูรณาวงศ
โรงเรียนบานมะกอก อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2552

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทาง
ปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน จํานวน 4 ดาน คือ ความเหมาะสมของ
บริบท ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตของ
โครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
ความขยัน ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอือ้ เฟอเผื่อแผและเสียสละ
ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม ความสามัคคี และประเมินคุณคาและ
ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้เปนครู นักเรียน และผูป กครองนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และ
ชวงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนบานมะกอก ปการศึกษา 2552 จํานวน 188 คน จําแนกเปนครู จํานวน 12 คน
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 88 คน และผูปกครองนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชัน้ ที่ 3
จํานวน 88 คน ซึง่ ไดมาโดยการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผูรายงานไดสรางขึ้น แบงเปน 4 ชุด ขอคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ รวมทั้งสิน้ จํานวน 54 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง 0.8
ถึง 1.0 คาอํานาจจําแนกรายขอ 0.20 ถึง 0.90 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97- 0.99 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบวา
1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 8 ขอ และระดับมาก 4 ขอ ขอทีม่ ี
คาเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปนในการแกปญ
 หา สวนขอทีม่ ี
คาเฉลีย่ นอยทีส่ ุดคือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด
2. ปจจัยนําเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 12 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี
แผนการดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน สวนขอทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ งบประมาณในการ
ดําเนินโครงการมีเพียงพอ
3. กระบวนการดําเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สดุ 4 ขอ และระดับมาก 8 ขอ ขอที่มีคา เฉลี่ยมากที่สุด
คือ ขณะดําเนินงานตามโครงการ มีการแกไขปรับปรุงวิธีการ ดําเนินโครงการเมื่อพบวาบกพรอง
สวนขอทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการกําหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดําเนินโครงการอยาง
ชัดเจนและเหมาะสม
4. ผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมีสติ
และละเอียดรอบคอบ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ สวนคุณคาและประโยชน
ที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด
จํานวน 2 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ สามารถนําความรูที่ได
จากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สวนขอที่มคี าเฉลี่ยนอยทีส่ ุดคือ สามารถนําหลักการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทํางาน เมื่อเรียงลําดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ดานทีม่ ีคาเฉลีย่ มากไปหานอย สามารถเรียงลําดับไดดังนี้คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
ความสุภาพ ความมีวนิ ัย ความสามัคคี ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม
ความซือ่ สัตย ความยุติธรรม ความขยัน และความรับผิดชอบ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและไดรับความอนุเคราะหจากบุคคล
หลายฝาย ผูรายงานขอขอบพระคุณ ดร.กิตติพงศ โดงพิมาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายวีระเดช เชื้อไชย ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
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ดําเนินการจนสําเร็จเรียบรอย
ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน
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เกี่ยวของทุกทานที่ชวยใหการประเมินโครงการครั้งนี้สาํ เร็จลุลวงไดดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของการประเมินโครงการ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) กําหนดขึ้นบนพืน้ ฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ดังนัน้ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนา
คุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบ
จากการพัฒนา ขณะเดียวกันเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคที่ตองการ จึงจําเปนตอง
พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลทัง้ จิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถ เพื่อให
เพียบพรอมทัง้ ดาน “คุณธรรม” และ “ความรู” ซึ่งจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล”
รอบคอบและระมัดระวัง ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตัดสินใจโดยใชหลัก “ความพอประมาณ” ในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร อันจะเปน “ภูมิคุมกันในตัวที่ด”ี ใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น ดํารงชีวติ อยางมีศักดิ์ศรีและมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม อยูใ นครอบครัวทีอ่ บอุน
และสังคมที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกันเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ
มีเสถียรภาพและเปนธรรม รวมทัง้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐาน
การดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 47)
สภาพความเปนจริงในปจจุบันพบวา คนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม จริยธรรม
และพฤติกรรม เชื่อมโยงถึงการดําเนินชีวติ ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและคุณธรรมของคน
ในสังคม เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติที่เขาสูประเทศไทยผานสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสรางสรรคยังมีนอย สื่อทีเ่ ปนภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพรมากขึ้น
แมมีมาตรการปราบปรามอยางเขมงวด เว็บบริการทางเพศเพิ่มขึ้น 3 เทาตัว ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประกอบกับ
สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษามีบทบาทนอยลง
ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 50) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
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เรื่อง “สํารวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” ประชาชนจะถูกสํารวจเกี่ยวกับ
คุณธรรม 7 ดาน ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา
ความขยันหมั่นเพียร และความรักชาติ พบวา กลุมเยาวชนที่มีอายุตา่ํ กวา 20 ป ซึ่งยังเปนนักเรียน/
นักศึกษา มีคาคะแนนคุณธรรมทั้ง 7 ดาน ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอายุอื่น ๆ (ศูนยวิจัยเอแบค
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2551 : ก)
การที่จะทําใหคนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพ่ ึงประสงคไดนั้น ทุกฝาย
จะตองรวมมือชวยกันในการสงเสริมบทบาทครอบครัว องคกรทางการศาสนา โรงเรียน ชุมชน
องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีสว นรวมในการพัฒนา เพื่อให
เปนกลไกเกื้อหนุนใหคนไทยเปนคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีความสามัคคี
ความรักชาติ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และลดปญหาทุจริตประพฤติมิชอบรวมทัง้ มีสว น
สนับสนุนการสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชนตลอดทุกชวงอายุ โดยสราง
การปลูกจิตสํานึกในความรักชาติ และความเปนไทยอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเนนการรณรงค
ใหทุกฝายในสังคม รวมทัง้ สงเสริมบทบาทอาสาสมัครในการกระตุนใหคนไทยมีระเบียบวินัย รูจัก
หนาที่ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความสามัคคี และความรักชาติ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม
ตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสังคมที่สําคัญ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 47)
ผูรายงานไดรับคําสั่งใหมาดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียนบานมะกอก อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อเดือนตุลาคม 2551
ไดศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา ความตองการและความจําเปนในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน
โดยการระดมความคิดเห็นจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และ
ผูนําชุมชน พบวา นักเรียนโรงเรียนบานมะกอกมีปญหาดานความประพฤติหลายประการ ไดแก
ขาดความรับผิดชอบ ไมมีระเบียบวินัย มาโรงเรียนสาย หนีเรียน สูบบุหรี่ มีปญหาชูสาว พูดหยาบคาย
ทะเลาะวิวาท ขาดความกระตือรือรนในการเรียน สงผลใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน พบวา แนว
ทางการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมผานระบบการศึกษาของมูลนิธพิ ุทธฉือจี้ ไตหวัน ซึ่งประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผานกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ
สถานศึกษาทุกระดับสามารถนําแนวทางดังกลาวมาปรับและประยุกตใชรวมกับกระบวนการและ
กิจกรรมที่ไดดําเนินการอยูแลวไดเปนอยางดี จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึก
คุณธรรมของมูลนิธพิ ุทธฉือจี้ ไตหวัน โครงการนี้ไดดําเนินกิจกรรมหลายดาน มีการเก็บรวบรวม
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ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง การประชุมหารือรวมกันระหวางคณะครูกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา และสรุปผล
การดําเนินงานจากแผนปฏิบัติการในปการศึกษาที่ผา น
มา อยางไรก็ตามขอมูลและขอสรุปตาง ๆ
ยังไมเพียงพอที่จะบอกไดอยางครบถวนวา
โครงการนี้มีความเหมาะสมในแตละดานมากนอยเพียงใด และมีขอดีหรือขอบกพรองอยางไร
ผูรายงานมีความประสงคจะทําการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบาน
มะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิม กับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม
ของมูลนิธิพทุ ธฉือจี้ ไตหวัน เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานตามโครงการ ขอบกพรอง จุดเดน จุดดอย
ปญหาอุปสรรคของโครงการ และผลของการประเมินจะเปนประโยชนแกโรงเรียน ชุมชนและหนวยงาน
การศึกษาอื่นในการปรับปรุงการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปาหมายที่กาํ หนด
วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกีย่ วของกับการดําเนินโครงการ
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปจจัยนําเขาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ในเรื่องตอไปนี้
4.1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน ไดแก ความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบ
ความขยัน ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอือ้ เฟอเผื่อแผและเสียสละ
ความสุภาพ ความยุตธิ รรม ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม และความสามัคคี
4.2 คุณคาและประโยชนทไี่ ดรับจากการดําเนินโครงการ
ความสําคัญของการประเมินโครงการ
1. ทําใหไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการ และผลผลิตในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและคุณคาหรือประโยชนที่
ไดรับจากการดําเนินโครงการ
2. นําขอมูลทีไ่ ดจากการประเมินไปใชในการกําหนดโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินโครงการและเพื่อแกไขการบริหารจัดการโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนใชเปน
แหลงเรียนรูสําหรับสถานศึกษาอืน่ ๆ
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ขอบเขตของการประเมินโครงการ
1. ประชากร ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 ดังนี้
1.1 ครู จํานวน 12 คน
1.2 นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 113 คน
1.3 ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 113 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 กําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1 ครู จํานวน 12 คน โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง
2.2 นักเรียนชวงชัน้ ที่ 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 พฤศจิกายน 2551 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม
2552
กรอบแนวคิดของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการครั้งนีม้ ุงศึกษาการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก จํานวน 10 ดาน ไดแก ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย
ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอือ้ เฟอเผื่อแผและเสียสละ ความสุภาพ ความยุติธรรม
ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม และความสามัคคี โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model
ของสตัฟเฟลบีม
นิยามศัพทเฉพาะ
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพทุ ธฉือจี้ ไตหวัน
หมายถึง โครงการที่มกี ิจกรรมที่มงุ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน คือ ความมีวินยั
ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซือ่ สัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอือ้ เฟอ เผื่อแผ
และเสียสละ ความสุภาพ ความยุตธิ รรม ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม และความสามัคคี
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2. การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝง
จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ุทธฉือจี้ ไตหวัน โดยใชรูปแบบประเมิน CIPP Model รายละเอียด
ดังนี้
2.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) คือ การประเมินความสอดคลองของ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของหนวยงานและตนสังกัด สภาพความ
เปนจริงความตองการของผูปกครองและชุมชน วิธีดําเนินการ 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 กํากับ
ติดตาม การวัดและประเมินผล การใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ ในกิจกรรม และสภาพการดําเนินงาน
2.4 การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation) คือ การประเมินคุณลักษณะที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการ และผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจากโครงการ โดยประเมินในเรื่อง
ตอไปนี้
2.4.1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน คือ ความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบ
ความขยัน ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอือ้ เฟอเผื่อแผและเสียสละ
ความสุภาพ ความยุตธิ รรม ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม และความสามัคคี
2.4.2 คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
3. ครู หมายถึง ครูโรงเรียนบานมะกอก ซึ่งครูทกุ คนทีไ่ ดรับมอบหมายในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ุทธฉือจี้
ไตหวัน
4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานมะกอก ที่ไดรับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
5. ผูปกครองนักเรียน หมายถึง ผูปกครองของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 และชวงชัน้ ที่ 3
โรงเรียนบานมะกอก ที่ไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดย
บูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิ
พุทธฉือจี้ ไตหวัน ผูรายงานไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วของ
แยกตามประเด็นนําเสนอดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ความหมายของคุณธรรม
1.2 ความหมายของจริยธรรม
1.3 ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม
1.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1.5 แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1.6 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่สงั คมคาดหวัง
2. แนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ไตหวัน
3. การประเมินโครงการ
3.1 โครงการ
3.2 การประเมินโครงการ
3.3 รูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบีม
4. สภาพของโรงเรียนบานมะกอก
4.1 ประวัติความเปนมา
4.2 ขอมูลพื้นฐาน
5. แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
5.1 กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5.2 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนา
5.3 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
5.4 รายละเอียดของกิจกรรมของโครงการ
5.5 รายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5.6 ผูรับผิดชอบและวัน/เวลาในการจัดกิจกรรมประจําวัน
7. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
1. ความหมายของคุณธรรม
โคลเบิรก (Kohlberg. 1976 : 5) กลาววา คุณธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี
เปนกฎเกณฑและมาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติในสังคมและทําใหบุคคลมีการพัฒนา
จนกระทั่งมีลกั ษณะพฤติกรรมเปนของตนเอง มาตรฐานการตัดสินใจของสังคมจะเปนเครื่องตัดสิน
วาการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเชนนั้นเปนเรื่องที่ผิดหรือถูก
พระธรรมปฎก (2540 : 14) กลาววา คุณธรรม เปนสภาพของจิตใจ คือ คุณสมบัติ
ที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม ใหเปนจิตใจทีส่ ูง ประณีตและประเสริฐ
ประภาศรี สีหอําไพ (2540 : 21 ) กลาววา คุณธรรม คือ หลักธรรมจริยาที่สราง
ความรับผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณจนเต็มเปยม
ไปดวยความสุข ความยินดี
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 115) กลาววา คุณธรรม หมายถึงสิง่ ที่บุคคลยอมรับ
วาเปนสิ่งที่ดีงาม มีประโยชนมากและมีโทษนอย สิ่งทีเ่ ปนคุณธรรมในแตละสังคมอาจแตกตางกัน
เพราะการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่ วาเปนสิง่ ที่ดหี รือไมดีนั้นขึ้นอยูกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและ
การศึกษาของคนในสังคมนัน้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2544 : 402) กลาววา คุณธรรม (Virtue) หมายถึง
คุณลักษณะของการมีคา นิยมทางศีลธรรมอยางสูง ความยอดเยี่ยมทางศีลธรรม ความดี
ความถูกตอง ความสามารถแยกสิ่งถูกสิ่งผิด การมีความรู ความเขาใจและการปฏิบัติตามหลักการ
ทางศีลธรรมและจริยธรรมซึง่ เปนที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการมีความกลาในการชี้ถกู ชี้ผิด ยืนหยัด
อยูบนความถูกตอง และมีสวนในการเสนอแนวทางที่ถกู ตองและสรางสรรคใหแกสังคม
วศิน อิทสระ (2549 : 199) กลาววา ตามหลักจริยศาสตร คุณธรรมคือ อุปนิสัย
อันดีงาม ซึง่ สะสมอยูในดวงจิต อุปนิสยั อันนี้ไดมาจากความพยายามและความประพฤติติดตอกัน
มาเปนเวลานาน คุณธรรมมีความสัมพันธกับหนาที่เปนอยางมาก เพราะการทําหนาที่จนเปนนิสัย
นั่นเอง จะกลายมาเปนอุปนิสัยอันดีงาม สั่งสมอยูในดวงจิต เปนบารมี เปนสันดาน ลักษณะอยาง
เดียวกันนี่แหละ ถาเปนฝายชั่วเรียกวา อาสวะ คือกิเลสที่หมักหมมอยูใ นดวงจิต ยอมจิตใหเศรา
หมองเกรอะกรังไปดวยความชั่วนานาประการกลายเปนสันดานชั่ว ทําใหแกไขไดยาก สอนไดยาก
จากที่กลาวมาสรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง สิง่ ที่ดงี าม สิ่งที่บุคคลทัว่ ไปยอมรับวาดี
เปนคุณสมบัตทิ ี่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม หรือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ซึ่งคุณธรรมในแตละสังคม
อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษาของคนในสังคมนัน้
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2. ความหมายของจริยธรรม
ประภาศรี สีหอําไพ (2540 : 17) กลาววา จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติ
ที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัย ใหอยูในครรลองของคุณธรรม คุณคาทางจริยธรรม
ชี้ใหเห็นความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลทีม่ ี
ลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม อยูในสภาพแวดลอมที่โนมนําใหบุคคลมุงกระทําความดี ละเวนความชั่ว
มีแนวทางความประพฤติอยูใ นเรื่องของความดี ความถูกตอง ความควรในการปฏิบัติตนเพื่ออยูใน
สังคมไดอยางสงบเรียบรอย และเปนผลประโยชนตอผูอนื่ มีคุณธรรม และมโนธรรมที่จะสราง
ความสัมพันธอันดี โดยมีจติ สํานึกที่จะใชสิทธิหนาที่ของตนตามคานิยมอันพึงประสงค
กรมวิชาการ (2541 : 7) ไดอธิบายความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม (Ethics)
มาจากภาษากรีกวา Ethos คือ Habit นั้นคือ นิสัย ดังนัน้ จริยธรรม และจริยศาสตรจึงเปนเรื่อง
ของการฝกนิสยั ซึ่งก็มีคําถามวาฝกอยางไรจึงจะเปนนิสยั บางก็มีขอสงสัยวานิสยั ฝกกันไดหรือไม
Ethos หรือนิสยั ตามทฤษฎีของชาวกรีกกลาววา “คนเราเกิดมาเหมือนผาขาวแลวมาฝกกัน
โดยตองทําบอย ๆ ทําซ้าํ ๆ จนเปนนิสัย แลวจะกลายเปนคุณธรรม เปนการเริ่มจากภายนอกเขา
ไปสูภายใน เปนลักษณะนิสยั เปนคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ฉะนั้นการทําดีตองทําบอย ๆ จนเปนนิสัย”
ไพฑูรย สินลารัตน (2542 : 88) กลาววา จริยธรรม แยกออกเปน จริย + ธรรม
คําวา จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวนคําวาธรรมมีความหมายหลายอยาง
เชน คุณความดี หลักคําสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อนําคําทัง้ สองมารวมกันเปน จริยธรรม
จึงไดความหมายตามอักษรวา หลักแหงความประพฤติ หรือแนวทางของการประพฤติ
เกียรติคุณ สิทธิชัย (2545 : 11) กลาววา จริยธรรม (Ethics) หมายถึง หลักการ
ทางศีลธรรมหรือกฎความประพฤติที่ตัดสินความถูกความผิดของพฤติกรรม จริยธรรมเปนพื้นฐาน
สําคัญยิ่งที่ทาํ ใหเกิดวัฒนธรรม หรือคานิยมที่ถกู ตอง ซึ่งเปนเครื่องมือในการติดสินใจหรือกําหนด
ทิศทางแหงความประพฤติของบุคคลในการดํารงชีวิต
สรุปไดวาจริยธรรม หมายถึง หลักแหงความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติตน
ใหเปนคนดี ปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย
3. ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2542 : 7) ไดกลาววาคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมเปนขอควรประพฤติปฏิบัติที่มคี วามถูกตองดีงาม เปนแนวทางแหงการถือประพฤติ
ปฏิบัติแตลําพัง ในแนวทางแหงความดีความถูกตองนัน้ ไมเพียงพอที่จะจูงใจใหคนปฏิบัติ หรือ
ประพฤติตนใหเปนคนดีได เรื่องการสรางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเรื่องทําไดยาก
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วศิน อินทสระ (2549 : 6-9) ไดกลาวถึงความสําคัญของจริยธรรม ดังนี้
1. จริยธรรมเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเจริญรุงเรือง ความมัน่ คง และความสงบสุข
ของปจเจกชน สังคม และประเทศชาติอยางยิง่ รัฐควรสงเสริมประชาชนใหมีจริยธรรมเปนอันดับแรก
เพื่อใหเปนแกนกลางของการพัฒนาดานอืน่ ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง ฯลฯ
การพัฒนาที่ขาดจริยธรรมเปนหลักยึดยอมเกิดผลรายมากกวาดี เพราะผูมีความรูแตขาดคุณธรรม
ยอมกอความเสื่อมเสียไดมากกวาผูดอยความรู
2. การพัฒนาบานเมืองตองพัฒนาจิตใจคนกอน หรืออยางนอยก็ใหพรอม ๆ กันไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอื่น ๆ เพราะการพัฒนาที่ไมมีจริยธรรมเปนแกน
นํานั้นจะสูญเปลาและเกิดผลเสียเปนอันมาก ทําใหบุคคลลุมหลงในวัตถุและอบายมุขมากขึ้น
การเศรษฐกิจตองเสื่อมโทรม ประชาชนทุกขยาก เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกยเอา
ทรัพยสนิ ไวเปนประโยชนสว นตัวมากเกินไป ขาดความเมตตาปรานี แลงน้าํ ใจในการดําเนินชีวิต
ซึ่งกันและกัน
3. จริยธรรม มิไดหมายถึง การถือศีล กินเพล เขาวัดฟงธรรม จําศีลภาวนาโดยไม
ชวยเหลือทําประโยชนใหแกสังคม แตจริยธรรมหมายถึง ความประพฤติ การกระทําและความคิด
ที่ถูกตองเหมาะสม การทําหนาที่ของตนอยางถูกตองสมบูรณ เวนสิง่ ควรเวน ทําสิง่ ควรทําดวย
ความฉลาดรอบคอบ รูเหตุ รูผล ถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล ดังนั้นจะเห็นวาจริยธรรม
จึงจําเปนและมีคุณคาสําหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสังคม สังคมจะอยูรอดไดก็ดวยจริยธรรม
4. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบตาง ๆ อันเปนเหตุใหสังคมเสื่อมโทรม
มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้นาจะพอเลี้ยงชาวโลก
ไปไดอีกนาน ถาชาวโลกชวยกันละทิง้ ความละโมบโลภมากแลวมามีชีวิตอยูอยางเรียบงาย ชวยกัน
สรางสรรคสังคม ยึดเอาจริยธรรมเปนทางดําเนินชีวิต ไมใชยึดลาภยศความมีหนามีตาในสังคม
เปนจุดหมาย ถาสิ่งนัน้ จะเกิดขึ้นก็ใหถือเปนเพียงผลพลอยได และนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
ประพฤติธรรม เชน อาศัยลาภผลเปนเครื่องมือในการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน อาศัยยศและ
ความมีหนามีเกียรติในสังคมเปนเครื่องมือในการจูงใจคนผูเคารพนับถือเขาหาธรรมะ
5. จริยธรรมสอนใหเราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจน ใหเอาใจใสดูแลเอื้ออาทรตอผูสูงอายุ
ซึ่งเปนบุพการีของชาติ สอนใหเราถอมตัวเพื่อเขากันไดดีกับคนทัง้ หลาย และไมวางตัวโอหังอวดดี
หรือกาวราวผูอื่น สอนใหเราลดทิฐิมานะลงใหมาก ๆ เพื่อจะไดมองเห็นสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง
ไมหลงสําคัญตัววารูดีกวา มีความสามารถกวาใคร ผูนําที่มีจริยธรรมสูงยอมเปนที่เคารพกราบไหว
ของผูคนทัง้ หลายไดอยางสนิทใจ เราจึงควรเลือกผูนาํ ทีส่ ามารถนําความสงบสุขทางใจมาสูมวลชน
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ไดดวย เพื่อสันติสุขจะเกิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอก ความแข็งแกรงทางกําลังกาย กําลังทรัพยและ
กําลังอาวุธนัน้ ถาปราศจากความแข็งแกรงทางจริยธรรมเสียแลว บุคคลหรือประเทศชาติจะเจริญ
มั่นคงอยูนานไมได สังคมที่เจริญมั่นคงตองมีจริยธรรมเปนเครื่องรองรับหรือเปนแกนกลาง เหมือน
ถนนที่มนั่ คงหรือตึกที่แข็งแรง เขาใชคอนกรีตเสริมเหล็ก แมเหล็กจะไมปรากฏออกมาใหเห็นภายนอก
แตมีความสําคัญอยูภายใน นายชางยอมรูดี ทํานองเดียวกับบัณฑิตยอมมองเห็นอยางแจมแจงวา
จริยธรรมมีความสําคัญในสังคมเพียงใด
จากที่กลาวมาสรุปไดวา คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญยิ่งทั้งในแงสวนตน
และสวนรวม เพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรมแลวจะสงผลเสียหายอยางยิ่งแกสังคม
คุณธรรมมีความสําคัญตอบุคคล ทําใหบคุ คลมีศักดิ์ศรี ไดรับการยอมรับ ไดรับความสําเร็จและมี
ความปลอดภัยในการดํารงชีวิต มีความสําคัญตอสวนรวม ทําใหคนในสังคมอยูรว มกันไดอยาง
ปกติสุข ประเทศชาติเจริญกาวหนา และจริยธรรมเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเจริญรุงเรือง
ความมัน่ คง และความสงบสุขของปจเจกชน สังคม และประเทศชาติ
4. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งทีจ่ ะตองกระทําควบคูกันไประหวางการศึกษา
ทางจริยธรรมและการใหความรู อบรม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ จะทําใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถในวิชาการตาง ๆ และนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เปนประโยชน
และใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(2542 : 15 - 21) ไดนําเสนอทฤษฎีของนักวิชาการตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของฟรอยด
ซิกมันต ฟรอยด นักจิตวิทยาชาติตะวันตกกลุมแรกที่มีชอื่ เสียงในการนําเสนอทฤษฎี
พัฒนาการทางดานจริยธรรม ไดอธิบายการเกิดพฤติกรรมตาง ๆ วา เนื่องมาจากปจจัยผลักดันจาก
จิตใตสํานึก ซึง่ ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ
อิด (Id) เปนพลังงานติดตัวมนุษยมาตัง้ แตเกิด หมายถึง สัญชาตญาณดวยแรงขับ
ภายในซึ่งเปนตัวกระตุนใหมีการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตามความตองการโดยไมคํานึงถึงความ
ถูกตอง ควรหรือไมควรแตอยางไรที่เรียกกันวาพลังแสวงหาความสุข เมื่อตองการอยางไรก็จะ
พยายามหาทางตอบสนองความตองการทางกายของตนอยางนั้น ๆ จนได อาจจะเรียกวา
“สันดานดิบของมนุษย” ก็ได
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อีโก (Ego) เปนพลังแหงการรูและความเขาใจ การรับรูขอเท็จจริง การใชเหตุผล
การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย เปนสวนหนึ่งของการแสวงหาวิธีการเพื่อตอบสนองพลังอิด เชน
เมื่อหิวพลังอีโกก็จะใชเหตุผลตรึกตรองวาจะบําบัดความหิวนัน้ ดวยวิธีการใดตามสภาพแวดลอม
เชน หาอาหารจากตูกับขาวในครัวไปรับประทานอาหารนอกบาน หรือตีชิงวิ่งราวเขามากิน พลังอีโก นี้
เปนพลังของจิตที่คอยยับยั้งการแสดงพฤติกรรมตามความตองการของอิด โดยทําการควบคุมจิตใจมิ
ใหแสดงพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับกฎเกณฑของสังคม
ซูเปอรอีโก (Super Ego) เปนสวนหนึ่งของจิตที่เกี่ยวของกับการรับรูทางดาน
คุณธรรม และคอยกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของสังคม โดยซูเปอรอีโกกระตุน
ใหอิดละทิง้ ความไมถูกไมควร และสนับสนุนอีโกใหเปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมไปในทางทีถ่ ูกที่ควร
มีลักษณะเปนคานิยมตาง ๆ เชน ความดี ความชัว่ ความถูกผิด มโนธรรม คุณธรรม ความยุตธิ รรม
ซูเปอรอีโกนี้เปนพลังทีห่ ักหามความรุนแรงของพลังอิด โดยเฉพาะพลังจากสัญชาตญาณทางเพศ
และความกาวราวรุนแรงทั้งหลาย การทํางานรวมกันของพลังทั้ง 3 ลักษณะ บุคลิกภาพของมนุษย
เกิดจากการทํางานรวมกันของพลังทัง้ 3 นี้ พลังใดมีอิทธิพลเหนือพลังอื่น ยอมเปนตัวชี้ลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลนั้น เชน ถาพลังอิดมีอํานาจสูง ก็มีบุคลิกเปนเด็กไมรูจักโต เอาแตใจตนเอง
ถาพลังอีโกมีอาํ นาจสูง ก็จะเปนคนมีเหตุมีผล เปนนักปฏิบัติที่ดี ถาพลังซูเปอรอีโกมีอํานาจสูง
ก็เปนนักอุดมการณ นักทฤษฎี นักพัฒนาสังคม ฯลฯ จากแนวความคิดเกีย่ วกับการพัฒนาจริยธรรม
ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหนนั้ เชื่อวาจริยธรรมของเด็กจะไดรับการปลูกฝงจากพอแม และผูใกลชิด
เปนสําคัญ โดยอาศัยกระบวนการใหรางวัลและการลงโทษเปนเครื่องมือในการอบรมจริยธรรม
โดยจะไดรับการพัฒนาขึน้ ในระบบซูเปอรอีโก เด็กจะมุงกระทําตนตามกระบวนการถอดแบบจาก
การอบรมเลี้ยงดูมาแตเยาววัย ทําใหเด็กถอดแบบบุคลิกภาพ คานิยม และมาตรฐานจริยธรรม
ในสังคม จนในที่สุดเด็กจะยอมรับกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคมมาเปนหลักปฏิบัติของตนเอง และเด็ก
ยังยอมรับตอการใหรางวัลและการลงโทษตัวเองอีกดวย กลาวคือ เมือ่ จริยธรรมไดรับการปลูกฝง
ในระบบซูเปอรอีโกของเด็กแลว ทุกครั้งที่เขากระทําผิด เขาก็จะลงโทษตนเองดวยการแสดง
ความรูสึกผิด และเมื่อปฏิบัติไดตามมาตรฐานจริยธรรม ก็จะมีการใหรางวัลแกตนเอง ซึ่งแสดงออก
ดวยการชื่นชมนิยมยกยองตนเอง เปนตน
2. ทฤษฎีของเพียเจต
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย ฌอง เพียเจต (Piaget, Jean) กลาววา
”จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการ
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พิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปญญาของแตละบุคคลซึ่งมีวฒ
ุ ิภาวะสูงขึ้น การรับรู
จริยธรรมก็พฒ
ั นาขึน้ ตามลําดับ” การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกอนจริยธรรมยังไมเกิดจริยธรรม แตสามารถเรียนรูจากประสาท
สัมผัสและมีพฒ
ั นาการทางสติปญญาในขั้นตน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเชื่อฟงคําสัง่ เชื่อฟงและปฏิบัตติ ามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิด
กอนปฏิบัติการตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนัน้
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นยึดหลักแหงตน เกิดหลักความคิด มีพัฒนาการทางสติปญญา
สูงขึ้นตามประสบการณทางสังคม คลายความเกรงกลัวอํานาจภายนอก เริ่มมีความเปนตัว
ของตัวเองมากขึ้น
3. ทฤษฎีของลอรเรนซ โคลเบิรก
โคลเบิรก (Kohlberg) เปนนักการศึกษาดานจริยธรรม เปนผูนาํ ทฤษฎีจริยศึกษา
สังเคราะห ไดไปนําเอาความรูทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และศึกษาศาสตร มาประกอบกัน
ขึ้นเปนทฤษฎีบูรณาการ (Integrated Theory) โคลเบิรกไดวิเคราะหหลักพัฒนาการทางจริยธรรม
(Moral development) ออกเปน 6 ระดับขั้น ที่มีอํานาจในการนําไปใชในรูปแบบตาง ๆ ที่จะเลือก
ไดในสถานการณของการพิจารณาสิ่งที่เปนคุณธรรม มีดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การเชือ่ ฟงและการลงโทษ (Obedience and punishment) พิจารณา
ในดานประเด็นของการถือเอาอัตตาของตัวเองเปนใหญ
ขั้นที่ 2 การแสวงหารางวัล (Exchange) เปนเปาหมายตามลักษณะเฉพาะ
รายบุคคลและการแลกเปลีย่ นกันอยางเสมอภาคที่ตกลงกัน เพื่อจะยอมรับความคิดเห็นของกัน
และกันในสังคมเพื่อแสวงหารางวัล
ขั้นที่ 3 การทําตามความเห็นชอบของผูอนื่ (Conformity) ความสัมพันธ
และการทําตามรูปแบบตามที่ผูอื่นเห็นชอบ เปนการแลกเปลี่ยนกันในความคาดหวัง การติดตอ
ประสานงานและความศรัทธายึดมั่น ไววางใจตอผูอื่นโดยการปฏิบัติที่ดีงามตอกันตามบทบาท
และหนาที่ของตน
ขั้นที่ 4 การทําตามหนาที่ในสังคม (Social system ) ระบบสังคมและความมีสติ
รับผิดชอบที่จะใหมีการดําเนินการตามหนาที่ที่ตนกระทําในสังคมนัน้ เพื่อรักษาระเบียบทางสังคม
และทําหนาทีข่ องสังคมจึงตองรักษาสถาบันใหดําเนินไปอยางราบรื่นโดยสวนรวม
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ขั้นที่ 5 การทําตามกฎเกณฑและขอสัญญา (Contract) สิทธิพนื้ ฐาน
และพันธสัญญาทางสังคมที่ใชกบั ประชาชนโดยสวนรวม จะตองยึดถือคานิยมซึง่ มีมากมายแตกตาง
กันไป รวมทัง้ ความคิดเห็นซึง่ มีอยูเฉพาะกลุม นํามารวมกันเปนพันธสัญญาของสังคมรวมกัน
ขั้นที่ 6 การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล (Universal) หลักจริยธรรมสากล
ถือเปนการแนะแนวทางใหมนุษยชาติกระทําตามขอกําหนดของสังคมพื้นฐานของแตละแหง
โดยภาพกวางและลึก การถือเอาความเคารพนับถือใหบุคคลอื่นเปนจุดหมายมิใชเปนวิธกี าร
ความยุตธิ รรมไมขึ้นกับวัฒนธรรมเฉพาะแหงหรือสังคมใดสังคมหนึ่งเทานัน้ โคลเบิรก เห็นวา
จริยธรรมเปนลักษณะประสบการณ และหนาทีท่ ี่เกีย่ วกับกฎเกณฑเปนมาตรฐานความประพฤติ
ในสังคม บุคคลจะพัฒนาความรับผิดชอบชั่วดี ใชเหตุผลจนกระทั่งพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง
มีความสัมพันธในสังคมตามสิทธิและหนาที่อยางถูกตองดีงาม
4. ทฤษฎีของอิมมานูเอล คานท
อิมมานูเอล คานท (Immanuel Kent ) เปนนักปรัชญาชาวเยอรมัน เปนนักเหตุผล
นิยม เปนผูน าํ ทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rigorism) หมายถึงสิทธิที่ยึดมัน่ ในคุณธรรมไดริเริ่มจริยธรรม
แบบหนาทีน่ ิยม (Deontologism) หรือในเหตุผลอยางเครงครัด อาจเรียก Moral purism หรือ
Formal Ethics จากแนวความคิดของคานท ถือวามโนธรรมเปนเหตุผลภาคปฏิบัติ มันบงบอกถึงกฎ
ศีลธรรมในตัวเองคือ เปนที่รจู ักกันไดเอง รูขึ้นในใจของตนเอง มันเปนสิ่งที่มมี ากอน ไมใชมีขึ้น
หรือประจักษเพราะประสบการณ (not empirical) เปนสิ่งที่มีตนเปนพยาน ตามแนวคิดของคานท
มีความเห็นวา ดี ชั่ว ผิด ถูก ที่เปนศีลธรรมนั้นเปนสิง่ ถาวรตายตัว คาของจริยธรรมเปนสิ่งที่มีจริง
ตายตัว จะถือเอาผลของการกระทํามาตัดสินไมได ทฤษฎีนี้จะยึดถือกฎระเบียบเปนหลักเกณฑ
มาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณคาจะทําไปตามหนาที่ที่ระบุไวเปนขอกําหนดนัน้ จะแปรเปลี่ยน
โดยเลี่ยงไปใชเหตุผลจากผลการกระทําไมได แมวาจะเปนสิ่งที่มีคุณประโยชนเพียงใดก็ตาม สิ่งที่
คานทเชื่อวาเปนการกระทําที่ดีนนั้ ไมมีอะไรในโลกนีท้ ี่คิดวาเปนสิ่งที่ดโี ดยปราศจากเงื่อนไข
นอกจากมีเจตนาที่ดี ดังนัน้ การทําหนาทีจ่ ึงเปนเจตนาที่ดี ไมใชการกระทําตามแรงกระตุน
ของสัญชาตญาณและความรูสึกตามอารมณปรารถนา แตทําตามเจตนาที่เกิดจากสํานึกในหนาที่
การกระทําทีเ่ ห็นแกประโยชนสวนตัวถือวาไมไดทําตามหนาที่ ผูทําตามหนาที่ตองไมคาํ นึงถึงตนเอง
และคนใกลชิด ชีวิตที่สมบูรณ คือชีวิตที่อยูกับศีลธรรม ตองกระทําตามหนาที่โดยไมคาดหวังผล
ไมวาจะเปนคุณหรือโทษ แตใหทําตามเหตุผลคือกฎศีลธรรม ปฏิบัติตอผูอื่นโดยไมทาํ ตนใหเหนือ
ผูอื่น มีอิสระจากกระแสอารมณที่ผลักดันใหกระทํา คนทีเ่ ปนอิสระคือคนทีห่ ลุดพนจากกระแส
ของแรงขับดวยความอยากไดผลประโยชนมาขึ้นอยูก ับเหตุผลหรือปญญา กฎศีลธรรมเปนความ
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ถูกตอง เปนหลักสากล ถาเหตุผลเปนสากลคนก็จะทําตามหลักสากลดวย ปรัชญาของคานท
มีจุดเดนที่สุดคือ การสอนใหคนสํานึกในหนาที่ สอนใหคนไมยกตัวเองเหนือกฎซึง่ เปนกฎศีลธรรม
ที่ไมมีขอยกเวนสําหรับผูใดแมแตตนเอง ทุกคนมีคา ของตนเองเทากับผูอื่น จุดหมายในการดํารงชีวติ
คอนขางเปนอุดมคติตายตัว ไมใหความสําคัญแกความรูส ึกของมนุษย แตเครงครัดตายตัวในหลัก
จริยศาสตร จงใจใหเปนกฎสากล โดยไมถือวาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําใหมามีสวนในการตัดสิน
การกระทําวาถูกหรือผิด คานทมองโลกในแงเดียวคือ คิดวาคนมิไดมชี ีวิตอยูเพื่อความสุข แตมีชีวิต
อยูเพื่อศีลธรรมอันบริสุทธิ์ การใชชีวิตตามเหตุผลหรือการใชชีวิตทางศีลธรรมทําใหคนเปนคน
โดยสมบูรณ
5. ทฤษฎีของแครธโวล บลูม และมาเซีย
แครธโวล, บลูม และมาเซีย (Krathwohl Bloom and Masia) ไดกําหนดทฤษฎี
จําแนกระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจ (Affective domain) ที่ครอบคลุมความสนใจ
ทัศนคติ คานิยม และลักษณะนิสัย โดยจัดลําดับขั้นตอนคุณลักษณะดานความรูสกึ ไว 5 ประการ
ดังนี้
1. การรับรู (Receiving) เปนจุดเริ่มตนที่บุคคลจะเรียนรูเรื่องตาง ๆ และเกิด
ความรูสึกตอสถานการณหรือสิ่งเราที่ปรากฏ การรับรูแบงออกเปน 3 ขั้นยอย โดยถือปริมาณ
การรับรูเปนเกณฑดังนี้
1.1 การสํานึก เปนการเริ่มรูสึกหรือสํานึกเกี่ยวกับลักษณะ หรือเรื่องราวตาง ๆ
ที่มาเรา
1.2 การตั้งใจรับรู เปนการใสใจสิ่งเรานานพอสมควร แตยังไมมีความคิดเห็น
หรือประเมินตัดสินใด ๆ เปนเพียงการสังเกตเห็น
1.3 การเลือกรับรู เปนการรับรูสิ่งเราโดยมีการจําแนกความแตกตาง ยังไมมี
การประเมินใด ๆ
2. การตอบสนอง (Responding) เมื่อบุคคลรับรูเรื่องราวตาง ๆ และจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งเราที่ตนรับรู ขั้นตอนการตอบสนองแบงออกเปน 3 ขั้นยอย ดังนี้
2.1 ยินยอมตอบสนอง เปนการยอมรับหรือยอมปฏิบัติตาม
2.2 สมัครใจตอบสนอง เปนความรูสึกที่ทํากิจกรรมดวยความสมัครใจ
2.3 พอใจตอบสนอง เปนการตอบสนองดวยความรูสึกเต็มใจ พอใจ มีความ
เพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริง
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3. การเห็นคุณคา (Valuing) เปนความรูส ึกที่เกิดจากการประเมินสถานการณ
หรือเรื่องราวตาง ๆ วามีประโยชนหรือไมอยางไร การเห็นคุณคาจะเกิดขึ้นชา ๆ โดยมีการสะสมไว
เรื่อย ๆ พฤติกรรมการเห็นคุณคาดูไดจากความแนนอน ความคงสนคงวา สม่ําเสมอของการกระทํา
ในขั้นนี้แบงออกเปน 3 ขั้นยอย ดังนี้
3.1 การยอมรับคุณคา เปนการยอมรับดวยความเชื่อทีย่ งั ไมถาวร
อาจเปลี่ยนแปลงไดในคุณคาของสถานการณหรือเรื่องราว
3.2 ชื่นชมในคุณคา เปนการยอมรับในคุณคาของสถานการณหรือเรื่องราว
ถึงระดับที่แสดงออกอยางใดอยางหนึง่ เชน อยากติดตาม อยากเขาไปรวมผูกพัน
3.3 ยึดมั่นในคุณคา เปนความเชื่อมัน่ ความแนวแนจนเกิดศรัทธาในเรือ่ งราว
หรือเหตุการณวาควรทําตาม และพยายามหาโอกาสแสดงออก
4. การจัดระบบ (Organization) เปนความรูสึกทีบ่ ุคคลไดรวบรวมเรื่องราว หรือสิ่ง
มีคุณคาไวในจิตใจหลายอยาง แลวจัดคุณคาเขาเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
คุณคาของเรื่องราวของสิง่ ตาง ๆ ของจุดเดนและจุดรวมของคุณคาเหลานั้น ในขั้นนี้แบงออกเปน 2
ขั้นยอย ดังนี้
4.1 การสรางแบบคุณคา เปนการสรุปรวบยอดระหวางคุณคาของเรื่องราว
ตาง ๆ ที่บุคคลยึดมั่นเขาดวยกัน
4.2 การจัดระบบคุณคา เปนการเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งทีม่ ีคุณคา
และจัดคุณคาตาง ๆ ใหผสมกลมกลืนเขาดวยกัน
5. การสรางลักษณะนิสยั (Characterization) เปนการพัฒนา เปนอุดมคติที่ฝงลึกถึง
จิตวิญญาณ ยึดถือ เทิดทูน โดยจิตในมิติสังเคราะหเปนแบบแผนกฎเกณฑขึ้นใหมใหตนเอง
มีการกระทําทีค่ งเสนคงวา โดยมีการจัดระบบของตนเองและยึดถือจนเปนการกระทําอัตโนมัติ คือ
ไมวา จะอยูในสถานการณใด เขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมซึง่ เปนลักษณะของตนเอง แลวรณรงค
ใหผูอื่นรวมยึดถือและปฏิบัติดวย ในขั้นนี้แบงออกเปน 2 ขั้นยอย ดังนี้
5.1 สรางขอสรุป เปนการทีบ่ ุคคลพยายามปรับปรุงระบบตนเองใหสมบูรณ
ตามแนวที่ตนเองตองการ
5.2 กิจนิสัย เปนการที่บุคคลแสดงออกตามแนวที่ตนเองตองการอยาง
สม่ําเสมอจนเปนลักษณะของตนเอง
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6. ทฤษฎีตน ไมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดทําการศึกษาวิจยั ถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเกง
โดยไดทําการประมวลผลการวิจัยที่เกีย่ วของกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไทย
ทั้งเด็กและผูใหญ อายุตั้งแต 6 - 60 ปวาพฤติกรรมเหลานั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบาง และไดนํามา
ประยุกตเปนทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยขึ้น โดยไดแบงตนไมจริยธรรม ออกเปน 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ไดแก ดอกและผลไมบนตนที่แสดงถึงพฤติกรรมการทําดี ละเวนชัว่
และพฤติกรรมการทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวม ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี
พฤติกรรมทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาประเทศ
สวนที่ 2 ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพ
อยางขยันขันแข็ง ซึง่ ประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดานคือ ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานมุง อนาคต
และการควบคุมตนเอง ดานความเชื่ออํานาจในตน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และดานทัศนคติ
คุณธรรมและคานิยม
สวนที่ 3 ไดแก รากของตนไม ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยัน
ขันแข็ง ซึง่ ประกอบดวยจิตลักษณะ 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานประสบการณทางสังคม
และดานสุขภาพจิต
จิตลักษณะทัง้ 3 นี้อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ
ที่ลําตนของตนไมก็ได กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ดาน ในปริมาณที่สูง
พอเหมาะกับอายุ จึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการ ที่ลําตนของตนไม
โดยมีจิตลักษณะทั้ง 5 นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดาน
ดังกลาว และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียน และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนัน้
บุคคลยังมีความพรอมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ดานนี้ โดยวิธีการอื่น ๆ ดวย
ฉะนัน้ จิตลักษณะพืน้ ฐาน 3 ประการ จึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี และคนเกงนั่นเอง
นอกจากนีจ้ ิตลักษณะพืน้ ฐาน 3 ประการที่รากนี้อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการ
ที่ลําตน เพื่อใชอธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมดังกลาวมาแลวดวย
7. ทฤษฏีทางพุทธศาสตร
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาอเทวนิยม เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลเมื่อกอน พ.ศ 2500
ในชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) โดยมีพระสมณโคดมเปนศาสดาผูประกาศปรัชญาในแนวคิดนี้
เนนหลักธรรมที่เปนสัจธรรม วิธีการสอน การเผยแพรการสืบทอดหลักธรรมสูการปฏิบัติเนนคุณธรรม
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ในการใชปญญาพิจารณาเหตุผล หลักธรรมที่เปนหัวใจพุทธศาสนานํามาสัง่ สอน มี 3 ประการ คือ
ใหเวนความชัว่ ทัง้ ปวง ใหทาํ ความดี และใหชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด
ในหลักธรรมทีพ่ ระพุทธศาสนาไดนาํ มาประกาศ เปนคุณธรรมที่มีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันไดทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติตามขอธรรมขอใดขอหนึ่ง ยอมเกี่ยวของไดขอธรรมอื่น
ตามมาเปนแนวคิดทางจริยศาสตรที่กําหนดขอประพฤติปฏิบัติทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่ม
ตั้งแตสิ่งที่เปนขอประพฤติปฏิบัติพื้นฐานทางการกระทําทางกายไปสูขั้นสูงที่เปนขอประพฤติปฏิบตั ิ
ทางความคิดที่มุงสูความบริสุทธิ์ หลุดพนทางจิตใจ
ในหลักจริยศาสตรของศาสนาพุทธมี 3 ขั้น คือ ขั้นมูลฐาน ขั้นกลางและขั้นสูง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จริยศาสตรขั้นมูลฐาน ประกอบดวยศีล 5 ธรรม 5 ดังตอไปนี้
1.1 เวนจากการเบียดเบียนทํารายชีวิตสัตวหรือมนุษยเปนศีล มีเมตตากรุณา
ตอสัตวและมนุษยเปนธรรม
1.2 เวนจากการลักฉอทรัพยเปนศีล เอื้อเฟอเผื่อแผ มีอาชีพสุจริตเปนธรรม
1.3 เวนจากการประพฤติผดิ ในกามเปนศีล สํารวมในกามเปนธรรม
1.4 เวนจากการพูดปดเปนศีล พูดจริงเปนธรรม
1.5 เวนจากการเสพดื่มสุราเมรัยเปนศีล มีสติ สํารวมระวังเปนธรรม
2. จริยศาสตรขั้นกลาง ประกอบดวยกุศลกรรมบท 10 ประการ ดังตอไปนี้
2.1 กาย 3 ขอ คือ เวนจากการฆาสัตว หรือมนุษย หรือเบียดเบียนทําราย
ชีวิต เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติผิดในกาม
2.2 วาจา 4 ขอ คือ เวนจากพูดปด เวนจากพูดยุยงใหแตกราวกัน เวนจากพูด
คําหยาบ เวนจากพูดเหลวไหล เพอเจอ
2.3 ทางใจ 3 ขอ คือ ไมโลภอยากไดของผูอื่นมาเปนของตน ไมคิดปองรายผูอื่น
หรือคิดใหเขาถึงความพินาศ ไมเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมโดยมีความเห็นถูกตอง (วาทําดีไดดี
ทําชัว่ ไดชั่ว มารดาบิดามีคณ
ุ เปนตน)
3. จริยศาสตรขั้นสูง ประกอบดวย อริยมรรค แปลวา ”ทางอันประเสริฐ” หรือ
ทางสายกลาง มี 8 ประการ ดังนี้
3.1 ความเห็นชอบ คือ มีปญ
 ญาเห็นอริยสัจ 4 ประการ
3.2 ความดําริชอบ คือ ดําริในการออกจากกาม ดําริในการไมปองราย
ดําริในการไมเบียดเบียน
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3.3 การเจรจาชอบ คือ ไมพูดปด ไมพูดสอเสียด ไดแก ยุใหแตกราว ไมพูด
คําหยาบ ไมพดู เพอเจอ
3.4 การกระทําชอบ คือไมฆาสัตวหรือมนุษย ไมลักฉอทรัพย ไมประพฤติผิด
ในกาม
3.5 การเลี้ยงชีพชอบ คือ ไมหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิด ที่มโี ทษ ประกอบอาชีพ
ชอบธรรม
3.6 ความเพียรชอบ คือ เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว
เพียรทําความดีใหเกิดขึ้น เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแลว
3.7 การตั้งสติชอบ คือ ตั้งสติพิจารณารางกาย เวทนา หรือความรูสึกสุข ทุกข
ตลอดจนไมทกุ ข ไมสุข จิตและธรรม รวม 4 ประการ ใหรูเทาทันเห็นทัง้ ความเกิดความดับ
3.8 การตั้งใจมั่นชอบ คือ การทําจิตใจใหสงบเปนสมาธิอยางแนวแน
ที่เรียกไดวา ฌาน 4
เปนทีย่ อมรับกันวาในเรื่องวิธีการสอนของพุทธศาสนา เนนการสอนแบบอริยสัจ
ที่ถือไดวาเปนตนแบบของการพัฒนาการทางจริยธรรม พระพุทธเจาทรงนําเอาสัจธรรมมาแสดง
แกมนุษยในรูปที่เรียกวาอริยสัจ 4 แตที่จริงสาระสําคัญที่พระองคตองการคือเรื่องอิทัปปจจยา
ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่เอง พอมาสือ่ กับประชาชนใชอริยสัจ 4 เพื่อใหเปนสิ่งที่ปฏิบัติได
การสอนนั้นตองเริ่มจากสิ่งที่มองเห็น สิ่งที่ปรากฏ หรือสิ่งทีง่ ายไปหาสิ่งทีย่ าก
จึงเริ่มดวยปญหาทั้ง ๆ ที่หลังอริยสัจนัน้ สอนยอนจากผลมาหาเหตุธรรมดาวา สิ่งทัง้ หลายเหตุ
เกิดกอนแลวจึงมีผล แตในอริยสัจนี้พูดถึงผลกอน แลวจึงสาวไปหาเหตุ ทุกขเปนผล สมุทยั เปนเหตุ
คูที่หนึ่ง คูที่สอง นิโรธเปนผล มรรคเปนเหตุ ยกผลมาพูดกอนเหตุ ทั้งสองชุด การทีพ่ ระพุทธเจา
ตรัสอยางนีจ้ ะตองมีเหตุผลในการตรัส
การแสดงธรรมของพระพุทธเจามีความประเสริฐในลักษณะตาง ๆ ในความเปน
พระศาสดานัน้ นอกจากตรัสรูธรรมความจริงแลว จะตองสามารถในวิธีการสั่งสอนดวยความสําเร็จ
ของพระพุทธเจาอยูท ี่ความสามารถทั้งสองดานนี้ จึงเรียกพระองควา เปนสัมมาสัมพุทธะ พระพุทธองค
ทรงตรัสวา ใหมองดูความจริงของกฎธรรมชาติวา สิ่งทัง้ หลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน
ไมใชเปนไปตามการดลบันดาลของสิ่งภายนอก ฉะนั้น จึงใหเราศึกษาใหรูเหตุปจจัย แลวทําตามเหตุ
ปจจัยดวยความเพียรพยายามของเรา เมื่อเราตองการผลก็ตองทําเหตุ นี่คือการประกาศหลักธรรม
และหลักกรรม ซึ่งก็คือการทีพ่ ระพุทธเจาเปนผูประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย
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หลักคําสอนทีส่ ําคัญในพุทธศาสนา คือ หลักศีล สมาธิ ปญญา เปนวิธีการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุสูความมีจริยธรรม แตเนื้อหาสาระที่เปนเปาหมายของการพิจารณาเมื่อถึงขัน้ ปญญา
ก็คือหลักธรรมตาง ๆ ในพุทธศาสนามีหลักธรรมหรือคําสอนที่สําคัญพอนํามากลาวไดคือ
1. หลักธรรม ทรงสอนเปนใจความวา “สุขทุกขเปนผลเกิดมาจากเหตุของมันเอง
ไดแก การกระทําของผูน น้ั ผลเกิดจากการกระทําของผูใด ผูนั้นตองไดรับอยางแนนอนยุติธรรม”
2. หลักอนัตตา ทรงสอนวา “ไมมีพระเจาผูสราง ไมมีสิ่งที่อันเรียกไดวา ตัวตน
สรรพสิ่งไมมีผใู ดสราง เกิดขึน้ แปลก ๆ ก็เพราะปจจัยตามธรรมชาติทจี่ ะตองคอย ๆ แปรไป หมุนไป
ตามลําดับตามกฎเกณฑธรรมชาติ โดยไมอยูในอํานาจของโลกเรียกวาอนัตตา”
3. หลักอริยสัจ อันประกอบดวยสภาพอันเปนทุกข สาเหตุทที่ ําใหเกิดทุกข สภาพ
ความดับของทุกข วิธีใหถึงซึ่งความดับทุกข
ดังนัน้ ทฤษฎีที่ยึดคําสอนของพุทธศาสนาเปนพืน้ ฐานความคิดอธิบายการพัฒนา
จริยธรรมวาเปนการพัฒนาบุคคลใหมีพฤติกรรมละเวนชัว่ มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ รูแจงในภาวะ
อันแทจริง ดับไมเหลือเชื้ออีกตอไป (นิพพาน) ซึ่งวิธีการพัฒนาที่ไดโดยการสอนหรือชี้แนะจากผูรู
และโดยการคิดพิจารณาโดยตนเอง แลวทําใหเกิดปญญาพิจารณาจนเห็นวาความทุกขหรือปญหานัน่
เกิดขึ้นอยางไร ความทุกขหรือปญหาเหลานัน้ ดับลงไดอยางไร ซึ่งมีลกั ษณะเปนลูกโซตอเนื่องกันไป
และหมุนมาบรรจบกัน เรียกวาเปนวงลอชีวิตหลักธรรมนีม้ ีชื่อเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ทฤษฎีนี้เปน
ทฤษฎีที่เกิดจากการพัฒนาของนักวิชาการไทย เนนการพัฒนาจริยธรรมดวยการชี้แนะจากผูรู และ
การคิดพิจารณาโดยตนเอง จริยธรรมที่ระบุตามทฤษฎีนกี้ ็คือการมีความประพฤติดีและละเวนชั่ว
มีจิตใจสะอาดรูแจงในสัจจะซึ่งเปนสภาวะอันแทจริงของชีวิต
จากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวขางตนไมวา จะ
เปนทฤษฎีใดก็ตามเนนการสอนหรือกระตุน ใหผูเรียนมีพฒ
ั นาการทางดานจริยธรรมเปนไปในทาง
ที่ดีและเหมาะสม มุง คนหาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตลอดจนการสอนใหคนสํานึกใน
หนาที่ สอนใหคนไมยกตัวเองเหนือกฎซึ่งเปนกฎศีลธรรม ทุกคนมีคา ของตนเองเทากับผูอื่น เนน
การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
5. แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) (2549 : 26-46) สรุปแนวทางพัฒนา
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมจากการประชุม
แบบเนนกลุมเปาหมายการสัมภาษณเชิงลึกและเดลฟายเทคนิคกลุม ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา
การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการสอนคุณธรรมจริยธรรมมีหลายปจจัยเขามา

20
เกี่ยวของ มิไดมีเพียงปจจัยดานการสอนในชั้นเรียนเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับดานการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาที่จะมีบทบาทคอนขางมาก รวมถึงปจจัยภายนอกสถานศึกษาทีจ่ ะตอง
มีสวนสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม
เชน บทบาทและแนวทางดําเนินงานของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กระทรวงศึกษา และรัฐบาล โดยจะ
ดําเนินการตามบทบาทหนาที่และศักยภาพของแตละหนวยงาน ทํางานสนับสนุนเกื้อกูลกัน
ไมซ้ําซอน และดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงจะมีสว นเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการสอน
คุณธรรมจริยธรรมไดอยางเกิดผล โดยสรุปไดดังนี้
1. แนวทางระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนองคกรที่มบี ทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนารูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะมีความใกลชิด มีอํานาจบริหาร
จัดการและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนโดยตรงตอการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม
จริยธรรมของครู โดยสถานศึกษาควรดําเนินงานดานตาง ๆ อยางสอดรับกัน ดังนี้
1.1 ดานผูบริหารสถานศึกษา
- การใหความสําคัญและมีสวนรวมดําเนินการจริงจังใน ”การพัฒนา
ดานคุณธรรมจริยธรรม” ควบคูกับ “การพัฒนาดานวิชาการ”
- การมีความรู ความสามารถ และทักษะดานบริหารจัดการสมัยใหม ที่จะมี
สวนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การมีความรู ทักษะ และความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ในชวงแรกของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
- การมีความรู ทักษะและศิลปะในการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ
แกผูเกี่ยวของในการรวมกันพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่งจะมีผล
โดยตรงตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การมีความสามารถสรางสัมพันธ สรางเครือขาย ประสานประโยชน และ
ระดมทรัพยากรจากองคกรอื่นในพื้นที่ เชน ชุมชน องคกรศาสนา ปราชญชาวบาน หนวยงานรัฐ
เอกชน สถานศึกษาอืน่ เขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัย ฯลฯ
- การเปนแบบอยางของการเปนผูบริหารสถานศึกษาทีม่ ีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความสามารถในการประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคา
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1.2 ดานบริหารจัดการสถานศึกษา
- การสรางความเขาใจที่ตรงกัน ชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในผูเรียนแตละชวงวัยแกครูและผูเกี่ยวของในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การทบทวนและกําหนดนโยบาย กลยุทธ และมาตรการพัฒนาการสอน
คุณธรรมจริยธรรม โดยอยูบ นฐานการประยุกตใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ ที/่
ชุมชนอยางคุม คา
- การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสีย่ งของสถานศึกษา
เพื่อนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การกําหนดปฏิทินเวลาการปฏิบัติงานชวงเวลาตาง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อให
ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของ สามารถบริหารจัดการตนทัง้ เรื่องงานและเรื่องสวนตัวไดสมดุล
- การปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมการทํางานของสถานศึกษา ใหเอื้อตอ
การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ เชน การมีจุดเนนที่ใหความสําคัญ
พัฒนาคุณธรรม การเนนวัดผลมากกวาวัดกิจกรรม เปนพลวัตรสูง ยืดหยุนปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลง เนนการทํางานที่มงุ เนนประสิทธิภาพ ฯลฯ
- การพัฒนาความสัมพันธเชิงสถาบันระหวางองคกรในพื้นที/่ ชุมชน เพื่อระดม
ทรัพยากรและความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม และ
สอดคลองตามความตองการและสภาพปญหาของชุมชน
- การระดมทรัพยากรจากองคกรในพืน้ ที่ เพื่อเขารวมจัดการสอนคุณธรรม
จริยธรรม เชน วัด แหลงเรียนรูในชุมชน อาสาสมัครชุมชน ปราชญชาวบาน สถานประกอบการ
เอกชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ฯลฯ
- การสรางความรูความเขาใจแกคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อมีสวนในการ
พิจารณาการใชและจัดทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และระดมทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรม
จริยธรรม
- การพัฒนากลุมผูปกครองเครือขายหรือกลุมสมาคมผูปกครองที่เขมแข็ง
เพื่อมีสวนรวมเสนอความเห็น ผลักดัน ระดมทรัพยากร และใหความรวมมือในการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียน
- การมีแผนงาน มาตรการ และการสนับสนุนที่เพียงพอในการติดตาม
กลุมผูเรียนที่เปนกลุมเสีย่ งในการทําผิดคุณธรรมจริยธรรมเปนกรณีพเิ ศษ อยางใกลชิด
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- การสนับสนุนสงเสริมวิจัยในชั้นเรียนเกีย่ วกับ ”การพัฒนารูปแบบการสอน
คุณธรรมจริยธรรม” ที่ใชทรัพยากรสถานศึกษาและองคกรในพืน้ ที่ไดอยางคุมคาเชิงสรางสรรค
1.3 ดานบริหารบุคลากร
- การพัฒนาผูบ ริหารและครู ใหมีความรู รับรู และมีทัศนะที่ถกู ตองเกีย่ วกับ
ความสูญเปลา (waste) ความดอยประสิทธิภาพ (inefficiency) และการเสียโอกาสเกี่ยวกับ
การจัดการสอนดวยรูปแบบการสอนและทรัพยากรที่ใชในการจัดการสอนที่แตกตางกัน
- การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงงานในการพัฒนาครูและผูบริหาร
สถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติที่ดี และทักษะดานการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมที่มีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น
- การกระจายอํานาจและบทบาทการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการสอน
ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกลุมครูประจําการตามหมวดวิชา ใหเปนผูคิดริเริ่ม ดําเนินการ ประเมินผล
และพัฒนาไดตอเนื่อง แมจะเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
- การสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
อันกอใหเกิดเอกภาพและความรวมมือพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความสามารถในการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่ใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคา
และสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน
- การใหความสําคัญและเอาจริงเอาจังในการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของครูและผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนือ่ ง เพราะผูบริหารและครูเปนตัวแบบสําคัญที่มีผลตอ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนโดยตรง ดวยการประเมินจากคนหลากหลายกลุม เชน
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
- การจัดทําดัชนีชี้วัดและแนวทางติดตามประเมินผลดานประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมของครูผูสอน
1.4 ดานระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอน
- การสนับสนุนดานสถานที่ ดานอุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
โดยจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวน โดยบริหารงานดวยการใชและจัดสรรทรัพยากรอยางคุมคา
ใหมากที่สุด
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- การจัดทําฐานขอมูลวิเคราะหและประเมินสภาพทรัพยากรของสถานศึกษา
และองคกรในพื้นที/่ ชุมชน เปนระยะ ๆ และอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหครูนําไปใช
ออกแบบและจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การจัดทําฐานขอมูลวิเคราะหผเู รียนรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลพืน้ ฐาน
ประกอบการสอนคุณธรรม ซึ่งขอมูลที่เก็บจะเกี่ยวกับลักษณะนิสัย พฤติกรรม สภาพปญหา
ครอบครัว ปญหาชีวิต ฯลฯ โดยหนาทีห่ ลักควรเปนครูประจําชั้นในการเปนผูวิเคราะห มีระบบ
การบันทึก และการกระจายขอมูลสูครูที่สอนในรายวิชาอื่น และสงตอขอมูลไปสูระดับการศึกษา
ที่สูงขึน้ รวมถึงสงตอไปยังสถานศึกษาอืน่ ที่ผูเรียนเขาไปศึกษาตอ
- การสนับสนุนดานการวิเคราะหประเด็นทาทายคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
หนวยวิเคราะหปญหาคุณธรรมที่เปนกระแสในสังคม-ชุมชน เชน พนันบอล ยกพวกตีกัน ยาเสพติด
การลอลวงทางอินเทอรเนต ฯลฯ โดยวิเคราะหสถานการณ กระจายขอมูลใหครูเพื่อใชสอนและหา
แนวทางแกไข-ปองกันไดทนั ทวงที อันเปนการตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม
- การสนับสนุนดานขอมูล องคความรู งานวิจยั เอกสารวิชาการทีม่ ีคุณภาพ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผูเรียน ซึ่ง
การสนับสนุนฐานขอมูลนี้ อาจดําเนินการโดยสถานศึกษาเอง หรือเปนการใชรวมกับหนวยงานอืน่
ที่มีการจัดทําขึ้นแลวแบงกันใช เชน สถานศึกษาอื่นใกลเคียง เขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือ
กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุน ฯลฯ
- การบริหารจัดการความรู (knowledge management) เพื่อสนับสนุนงาน
ขอมูลและองคความรูดา นการสอน ดานคุณธรรมจริยธรรมแกครูและผูเ กีย่ วของ ทัง้ ดานการรวบรวม
ดานระบบการจัดเก็บ ดานการแลกเปลีย่ น และดานกระจายองคความรูโ ดยสรางชองทาง และเงื่อนไข
ที่ทาํ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูระหวางกันเกี่ยวกับการพัฒนางานสอนคุณธรรม
จริยธรรม อันเปนการกระจายและตอยอดองคความรูรวมกันภายในสถานศึกษา
- การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพื่อใหคําปรึกษาแกครูในการแกปญหาและพัฒนา
กลุมเด็กที่เสี่ยงในการทําผิด โดยอาจเปนการพัฒนาครูบางคนใหมีความรูและทักษะในการเปนที่
ปรึกษาสําหรับผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงในการทําผิดคุณธรรมจริยธรรม
1.5 ดานบริหารกิจกรรมสําหรับผูเรียน
- การวิเคราะหความตองการกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผูเรียน โดยวิเคราะหจากกลุม ผูเรียน ผูปกครอง และคนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมไดสอดคลอง
ตามความสนใจ ความตองการ และสภาพปญหาคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น
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- การจัดกิจกรรม/โครงงานที่มีสวนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทัง้ ทางตรง
และทางออมอยางหลากหลาย เพื่อผูเรียนจะไดรับการพัฒนาไดตามศักยภาพ ความถนัด
และความสนใจ เพื่อใชเสริมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน โดยเปนกิจกรรมที่มุงใชทรัพยากรที่มี
ในสถานศึกษาหรือชุมชนอยางคุมคา
- การจัดกิจกรรมเสริมชวงปดภาคเรียน เชน คายอาสาสมัครตาง ๆ
คายคุณธรรม กิจกรรมสิง่ ประดิษฐเพื่อพัฒนาชุมชน ฯลฯ เพื่อใชเวลาวางในการพัฒนาตนเอง และ
เกิดประโยชน โดยใชทรัพยากรในสถานศึกษาและชุมชนที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
1.6 ดานการพัฒนางานสอนคุณธรรมจริยธรรมรวมกันของกลุมครู
- การรวมกําหนดแผนการสอน กระจายความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือ
รวมกันของกลุม ครูที่อยูตามชวงชัน้ ในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนือ่ งและไมซ้ําซอน
- การรวมกําหนดแผนการสอนและกระจายความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือ
รวมกันของกลุมครูในชวงชั้นเดียวกันที่สอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในการจัดการสอนคุณธรรม
จริยธรรม
- การรวมคิดและพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ โดยบูรณาการสอนคุณธรรมจริยธรรม
เขาไปเพื่อเรียนรูจากประสบการณจริง เรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพปญหาและ ความตองการ
ของชุมชน/ทองถิน่
- การรวมพัฒนาและปรับกิจกรรมที่มีอยูแ ลวและที่มหี ลักปรัชญาการพัฒนา
คุณธรรมเปนแกน เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ฯลฯ โดยพัฒนาตอยอดกิจกรรมเหลานี้
ใหมีสวนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไดอยางนาสนใจ มีความรวมสมัยสอดคลองตามสภาพปญหา
และบริบทของชุมชนและสังคม
1.7 ดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
- การวิเคราะหผูเรียน เชน อายุ ระดับสติปญญา ความสามารถในการเรียนรู
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สภาพพืน้ ฐานครอบครัว ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการจัด
การสอนคุณธรรมจริยธรรม (ซึ่งจะสําคัญมากขึ้นสําหรับกลุมผูเรียนที่มีความเสี่ยงกระทําผิดคุณธรรม
จริยธรรม) เพือ่ จัดการสอนไดอยางเฉพาะเจาะจงและสอดคลองกับสภาพผูเรียน โดยอาจพิจารณา
จากฐานขอมูลวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นอยางเปนระบบดังทีน่ ําเสนอไว
ขางตน
- การวิเคราะหทรัพยากรสถานศึกษาและองคกรในพื้นที/่ ชุมชนวา มีจุดแข็ง
จุดออนดานใด เพื่อนําทรัพยากรที่มีมาใชจัดการสอนไดเต็มที่ โดยอาจพิจารณาจากฐานขอมูล
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การวิเคราะหและประเมินสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ ที/่ ชุมชนที่จัดทําขึ้น
อยางเปนระบบดังทีน่ ําเสนอไวขางตน
- การวิเคราะหรายวิชาวา แตละรายวิชาเหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเรื่องใดไดบาง และแมจะเปนรายวิชาเดียวกัน แตจะแตกตางกันไปตามแตละชวงชั้น
- การพัฒนารูปแบบการสอนขึ้นมาหลากหลายทางเลือก โดยแตละทางเลือก
มีการระบุเงื่อนไขความสําเร็จตาง ๆ และมีการประเมิน ”ผลที่ได” เปรียบเทียบกับ “ทรัพยากรที่ใชไป”
รวมถึงประเมินความเปนไปไดที่จะทําใหเกิดขึ้น
- แนวทางพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมทีม่ ีประสิทธิภาพ
ที่ผูเชี่ยวชาญเสนอไววา ควรมีลักษณะที่สาํ คัญ ดังนี้
1) การเลือกใชรูปแบบการสอนใหเหมาะสมตามพัฒนาการในแตละชวงวัย
เชน ผูเรียนในวัยเด็กเล็กเนนการสอนโดยใชตัวแบบหรือการใหรางวัล ฯลฯ ในขณะทีผ่ ูเรียนระดับ
มัธยมเนนการสอนที่ใชเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนตน เพื่อใหเกิดผลสูงสุดตอผูเรียน
2) การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตสอน อันเปนการปลูกฝง
รากฐานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตจริง และมีสวนประยุกตใชทรัพยากรทีม่ ี
ในทองถิน่ มาใชในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม
3) การประยุกตใชทรัพยากรที่มีในสถานศึกษาหรือชุมชนใหเกิดประโยชน
อยางคุมคาในการจัดการสอน เชน ปราชญชาวบาน กลุมพอแม/ผูปกครองที่มีความรู พระสงฆ
มาชวยสอนหรือแบงปนประสบการณทนี่ าสนใจและใหขอ คิด หรือการนําเอาโครงการในชุมชน
มาใชสอน เชน ชุมชนมีโครงการรักบานเกิด ควรจะนํามาประยุกตใหผูเรียนไดมีสวนรวมและใช
สอนเชิงคุณธรรมจริยธรรมรวมดวย เปนตน
4) การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มกี ารปฏิบัติจริง/
มีประสบการณจริงที่เปนประโยชนตอการสาธารณะ เพื่อรับรูถึงสภาพปญหาและความตองการ
ของชุมชนและสังคม การใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมผานการไปงานศพบางงาน
การดูแลชวยเหลือสัตวปวย การมีสวนชวยอานหนังสือใหคนตาบอด การมีสวนชวยเหลือหรือดูแล
ผูสูงวัยที่ถกู ทอดทิ้ง ฯลฯ
- การคัดเลือกรูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีความเปนไปไดที่จะ
ดําเนินการใหเกิดขึ้นจริง และมีการใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ ที/่ ชุมชนอยาง
คุมคา โดยเปรียบเทียบกับผลที่ไดตามเปาหมายการพัฒนาคุณธรรมในผูเรียนและความตองการ
ของชุมชน
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- การแกปญหาและดูแลกลุมผูเรียนที่มปี ญหาทางพฤติกรรมเฉพาะราย
เปนกรณีพเิ ศษ โดยจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ใหคําปรึกษา และติดตามผลถึงบานอยางใกลชิด
(เนื่องดวยทรัพยากรดานผูส อนจํากัด/ครูมีภารกิจมาก อีกทั้งตองใชทรัพยากรมากในการติดตาม
และแกไขพฤติกรรมกลุมผูเรียนที่มีปญหา จึงตองดําเนินการเฉพาะราย สวนกลุมผูเรียนปกติก็ใช
ระบบการสอนในชั้นเรียนที่จดั ให)
- การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมวา
“ผลที่ไดเปนไปตามเปาหมายหรือไม” เปรียบเทียบกับ “ทรัพยากรที่ใชในกระบวนการจัดการสอน”
อาทิ ทรัพยากรในรูปของเวลา ตนทุนคาสื่อการสอนหรือคาใชจายตาง ๆ ปริมาณบุคลากรที่ใช ฯลฯ
- การปรับปรุงรูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มปี ระสิทธิภาพอยางตอเนือ่ ง
โดยพัฒนาและประยุกตตามสภาพทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ ที/่ ชุมชน
2. แนวทางระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษานับเปนองคกรสําคัญในการมีสว นชวยสนับสนุนการพัฒนา
และเสริมสรางการพัฒนารูปแบบการสอนที่มปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เนื่องดวยมีความใกลชิดและเปนหนวยงานระดับพื้นที่ที่ดแู ลและสนับสนุนจัดการศึกษาในภาพรวม
ของเขต อีกทั้งมีศักยภาพในการจัดสรรและระดมทรัพยากรสนับสนุนสถานศึกษาจากองคกรในพื้นที/่
ชุมชน โดยเขตพื้นที่การศึกษาควรดําเนินการดังนี้
- การกําหนดเปาหมาย นโยบาย และยุทธศาสตรที่ชัดเจนของแตละเขตพื้นที่
การศึกษาในการพัฒนางานสอนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในพืน้ ที่ความรับผิดชอบ
โดยดําเนินงานอยางตอเนื่องไมเปลี่ยนแผนงานบอย ซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันไปในแตละเขต
พื้นที่การศึกษาตามสภาพบริบททองถิ่นทีแ่ ตกตางกัน
- การสํารวจประเด็นและระดับความรุนแรงของปญหาคุณธรรมจริยธรรมในพืน้ ที่
โดยอาจรวมมือกับหนวยอืน่ เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิน่ ฯลฯ
เพื่อเปนฐานขอมูลใหสถานศึกษาใชประกอบการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมไดสอดคลอง
ตามสภาพปญหาและความตองการของทองถิน่
- การสนับสนุนองคความรูและศึกษานิเทศกที่เชี่ยวชาญดานการจัดการสอน
คุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกตใชทรัพยากรในสถานศึกษาและทองถิ่นไดเกิด
ประโยชนอยางคุมคา ใหไปมีสวนพัฒนาและแนะนําการสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
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- การระดมทรัพยากรและสรางความรวมมือกับองคกรในพืน้ ที/่ ชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการมีสว นจัดการสอน กิจกรรม หรือโครงงานเกีย่ วกับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมกับสถานศึกษา
เชน การไปเจรจากับสํานักงานพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ สํานักงานการคาภายใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ (เนื่องดวย สพท. มีพลังเจรจาตอรองและชักชวน
ไดมากกวาสถานศึกษา)
- การมีหนวยงานเฉพาะกิจในการใหคําปรึกษาสําหรับผูบริหารและครู ในกรณีที่มี
ปญหาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปญหาการสอนคุณธรรมจริยธรรม การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ซึ่งหนวยงานนี้ควรมีผูเชี่ยวชาญ และกลุม นักจิตวิทยาหลากหลาย
สาขา และมีระบบการใหบริการทีท่ ั่วถึงและมีคุณภาพ
- การสนับสนุนการฝกอบรม กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อยางตอเนื่อง ใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียนจากสถานศึกษาตาง ๆ ที่อยูในเขตพื้นที่นนั้
ไดมีสวนเขารวม/ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
- การสรางแรงจูงใจใหสถานศึกษาที่อยูในเขตพืน้ ที่ ใหแขงขันกันพัฒนารูปแบบ
การสอนคุณธรรมจริยธรรมที่ประยุกตใชทรัพยากรในสถานศึกษาหรือทองถิน่ โดยการจัดประกวด
การใหรางวัล รวมถึงการยกยองครูหรือสถานศึกษาที่ปฏิรูปการสอนคุณธรรมจริยธรรมไดโดดเดน
โดยมีกฎเกณฑการประกวด/ใหรางวัลที่ชัดเจนนาเชื่อถือและวัดไดจริง
3. แนวทางระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ความชัดเจนดานทิศทาง นโยบายและการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะในระยะแรกที่มีการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกระทรวงศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้
3.1. การกําหนดทิศทางและนโยบาย
- การใหความสําคัญ การกําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการทีช่ ัดเจน
ในการปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมทัง้ ระบบและนําสูก ารปฏิบัติ
โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง
- การกําหนดนโยบายและมอบหมายใหเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทุกเขต ตองมี
แผนงานและโครงงานชัดเจนในการพัฒนางานสอนคุณธรรมจริยธรรม โดยแตละเขตพื้นที่การศึกษา
อาจมีแผนงานหรือโครงการที่ตางกันตามสภาพปญหา ความตองการ และทรัพยากรที่มีในพื้นที่

28
3.2 การกําหนดเปาหมาย หลักสูตรและสาระการเรียนรู
- การกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ รียนในแตละชวงชั้น
ที่ชัดเจน โดยสอดคลองตามพัฒนาการในแตละชวงวัย และตอเนื่องเชื่อมโยงสูช วงชั้นที่สงู ขึ้น
- การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน กําหนดสาระการเรียนรูจากเดิมที่มุงเนน
เรียนสาระเนื้อหาความรูทางวิชาการที่อัดแนน ดวยการลดเนื้อหาวิชาการลงและมุง พัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
- การปรับเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลาง โดยแยกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ออกมาเปน 1 กลุมสาระการเรียนรูอยางชัดเจน เพื่อใหการจัดการสอน และการประเมินผล
มีความเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
- การบังคับใหทกุ กลุมสาระการเรียนรู ตองสอดแทรกการสอนคุณธรรม
จริยธรรมรวมดวย โดยกําหนดสัดสวนที่ชดั เจน เชน จะตองสอดแทรกการสอนคุณธรรมจริยธรรม
10 หรือ 20% ของเนื้อหาทั้งหมด เปนตน
- การปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระการเรียนรูศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม ใหมุง
สอนศาสนาที่เชื่อมโยงกับการใชชีวิตประจําวัน และมีความยึดหยุน ที่จะประยุกตเอาประเด็นปญหา
และความตองการของชุมชนดานคุณธรรมจริยธรรมเขามาใชสอน
3.3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การสนับสนุนการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นจากนักวิชาการ
หลากหลายสาขา เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งจากกลุม นักการศึกษา นักจิตวิทยา นักพัฒนาพฤติกรรม นักการศาสนา นักปรัชญา
ดานจริยศาสตร นักสังคม-มนุษยวิทยา นักเศรษฐศาสตร นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ
- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม
ที่หลากหลายตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน รวมถึงตามสภาพความจํากัด
ทางทรัพยากรของพื้นที่ตาง ๆ
- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม
เฉพาะเจาะจงสําหรับกลุม ผูเรียนที่เสีย่ งตอการประพฤติผิดคุณธรรมจริยธรรมอยางเรงดวน
โดยแยกตามสภาพปญหาความเสีย่ งทางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนตัวแบบใหสถานศึกษา
นําไปตอยอดและประยุกตใช
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- การจัดโครงการประกวดและโครงการสถานศึกษานํารอง ดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนที่มงุ ประยุกตใชทรัพยากรสถานศึกษาและชุมชนอยางคุมคา/เกิด
ประโยชนสงู สุดในทางสรางสรรค
- การจัดทําคูม ือพื้นฐานในการเพิม่ ประสิทธิภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีเนื้อหาทีส่ ําคัญ ไดแก การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
รูปแบบการสอนแบบตาง ๆ โดยวิเคราะหทรัพยากรที่ตอ งใชในแตละรูปแบบ แนวทางประยุกตใช
ทรัพยากรตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แนวทางคัดเลือกรูปแบบการสอนทีเ่ หมาะสม
ตามสภาพทรัพยากร และวิธีประเมินผลรูปแบบการสอนที่มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมตามสภาพ
บริบททองถิน่ เปนตน
- การจัดทํากรณีศึกษาตัวอยางการสอนประเด็นทาทายคุณธรรมจริยธรรม ใหม
ๆ เพื่อเปนแนวทางใหครูใชสอน เชน ประเด็นการรูเทาทันสื่อ การเลนเกมอยางชาญฉลาด ฯลฯ และ
รวมถึงประเด็นที่สงั คมยังไมชัดเจนวาผิดหรือถูก โดยมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง
- การใหรางวัลและยกยองสถานศึกษาดีเดนดานการจัดการสอนคุณธรรม
จริยธรรมที่ใชทรัพยากรในสถานศึกษาหรือชุมชนอยางคุมคา/เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเกณฑ
ใหรางวัลที่ชัดเจน และสามารถวัดไดใกลเคียงสภาพจริง มิใชวัดแตเพียงภายนอก
3.4 การพัฒนาระบบการประเมินผล
- การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนดานจิตพิสัยที่ชัดเจน
แมนยําและถูกตองโดยอยูบนกรอบมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ เพื่อใหสถานศึกษาใชประเมิน
ความกาวหนาของผูเรียน
- การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลดานประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชประเมินความกาวหนาในการ
จัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสถานศึกษาดานจัดการเรียน
การสอนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถประเมินสภาพความกาวหนา
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา
- การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมครูที่ชัดเจนตรงกับ
สภาพความเปนจริง โดยประเมินจากหลายฝาย เปนการประเมินเปนระยะอยางตอเนื่องและเอาจริง
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เอาจัง เพื่อใหสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาใชประเมินคุณธรรมจริยธรรมของครู ซึ่งเปนตัวแบบ
สําคัญในการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน
- การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาทีช่ ัดเจน ตรงกับสภาพความเปนจริง โดยประเมินจากหลายฝาย ประเมินเปนระยะ
อยางตอเนื่อง และเอาจริงเอาจัง เพื่อใหสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาใชประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหาร ซึ่งจะตองเปนผูน ําทีเ่ ปนแบบอยางที่ดีมคี ุณธรรมจริยธรรม
3.5 การพัฒนาผูบริหารและครู
- การพัฒนาหลักเกณฑวิทยฐานะดานวินัยและจรรยาบรรณของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาที่เขมงวด โดยมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนและเอาจริงเอาจัง
- การกําหนดคุณสมบัติของครูสอนวิชาคุณธรรมจริยธรรมใหชัดเจนวาตอง
เปนครูสายจริยธรรมโดยตรงหรือตองผานหลักสูตรการศึกษา/อบรมสอนคุณธรรมจริยธรรมเขมขน
ไดมาตรฐาน มิใชใหครูคนใดก็ไดมาสอนวิชาดานคุณธรรมจริยธรรม
- การพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครูกอนประจําการและระหวางประจําการ
ใหสามารถพัฒนาครูที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม
รวมถึงการใชและการประเมินการใชทรัพยากรของสถานศึกษาหรือชุมชนไดอยางคุม คา/เกิด
ประโยชนสงู สุด
- การใหรางวัลและยกยองครูดีเดนดานการเปนแบบอยางและดานการ
จัดการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถประยุกตใชทรัพยากรที่มีในสถานศึกษา/ชุมชนใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา อันเปนการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
- การพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ
มีทัศนคติและพฤติกรรมทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม
- การพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการบริหาร รวมถึงการจัดสรรและระดมทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
- การใหรางวัลและยกยองผูบริหารสถานศึกษาดีเดนดานการเปนแบบอยาง
และการบริหารสถานศึกษาที่มีความกาวหนาในการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมที่มีการ
ประยุกตใชทรัพยากรของสถานศึกษาและองคกรในพืน้ ที/่ ชุมชนไดเกิดประโยชนสงู สุด
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3.6 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การระดมทรัพยากรสนับสนุนจากภาคีอื่นมาเผยแพรและใชในสถานศึกษา
อยางกวางขวาง เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดทําการตูนสงเสริม
คุณธรรม
- การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา/การเรียนรู เชน ตํารา
หนังสือเรียน สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ใหมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอยางรวมสมัย
เหมาะสมตามชวงวัย และลดเนื้อหาทางวิชาการลงอยางเหมาะสม
- การรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นทาทายคุณธรรมจริยธรรม
ใหม ๆ ตอเนื่อง โดยอาจประสานงานรวมกับหนวยงานอืน่ เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษาเฝาระวัง
และพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทันไมตกเปนเหยื่อ
- การสรางระบบฐานขอมูลองคความรูเกีย่ วกับรูปแบบการสอนคุณธรรม
จริยธรรมที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ทันสมัย โดยมีการวิเคราะหและประเมินการใชทรัพยากรใน
แตละรูปแบบการสอนตาง ๆ รวมดวย
- การวิเคราะหแตละกลุมสาระการเรียนรูใ นแตละชวงชัน้ อยางชัดเจนวา
เหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องใดไดบาง เพื่อเปนกรอบแนวทางใหครูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูนาํ ไปสอดแทรกและประยุกตสอนได
- การพัฒนาระบบประชาสัมพันธและกระจายขอมูล-องคความรูท ี่เกีย่ วของ
กับการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพสูสถานศึกษาและกลุม เปาหมายตาง
ๆ เชน กลุมพอแมผูปกครอง เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ฯลฯ
3.7 แนวทางเสริมอื่นเพื่อพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม
- การออกระเบียบและกฎเกณฑหามนําสิ่งอบายมุขเขามาในสถานศึกษา
โดยบังคับใชทงั้ กับผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียนและผูท ี่เขามาในสถานศึกษา เชน การจัดเลี้ยง
ในสถานศึกษาไมควรมีสิ่งมึนเมา การสูบบุหรี่ การจัดเวทีแสดงที่ไมเหมาะสม ฯลฯ และมีกระบวนการ
ควบคุมและดําเนินการเอาผิดที่จริงจัง เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในผูเรียน
- การประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมี
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและมีคุณภาพ โดยเฉพาะในชวงวัย 3-6 ป ซึ่งเปนชวงวัย
สําคัญที่เปนพืน้ ฐานของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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- การกําหนดเกณฑคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยควรพิจารณา
สัดสวนคะแนนคุณธรรมจริยธรรมของผูสมัครสอบรวมดวย เชน ประสบการณเขารวมกิจกรรม
เพื่อการสาธารณะ การเคยทําประโยชนตอผูอื่นหรือชุมชน เปนตน
4. แนวทางระดับรัฐบาล
เนื่องดวยการดําเนินงานในหลายประการเปนอํานาจและบทบาทของระดับรัฐ
เพื่อกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมถึงมีสวนสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึน้ และประสบความสําเร็จไดมากขึ้น
โดยแนวทางระดับรัฐบาลมีดังนี้
- การกําหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน กลยุทธ และการสนับสนุนทรัพยากร
อยางชัดเจนในการมุง แกปญ
 หาและพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมใหผูเรียนทุกชวงวัย
- การพัฒนากฎหมายตาง ๆ ที่มีสว นสกัดกั้นความเสีย่ งในการกระทําผิดคุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก-เยาวชน เชน การจัดระเบียบสังคม การพนัน การคุมสถานบันเทิง การจัดโซนนิง่
สถานบันเทิงไมใหตั้งใกลสถานศึกษา ฯลฯ และกฎหมายตองบังคับใชไดจริง ดําเนินการอยางเอาจริง
เอาจัง และมีบทลงโทษหนัก
- การพัฒนาดัชนีชี้วัด/ระบบวัดระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เพื่อสงสัญญาณ
เตือนสูระบบการศึกษาวามีประเด็นสังคมใดที่สอ/เปนวิกฤตคุณธรรม เพื่อสถานศึกษาจะไดแกปญหา
และปองกันไดทันทวงที โดยอาจดําเนินรวมกับหนวยงานอื่น
- การสนับสนุนการขยายผลการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตสูการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมในกลุมผูเรียน
- การพัฒนาโครงงานตาง ๆ ของรัฐ ใหมีสว นรวมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนไทย เชน เปดโอกาสและสงเสริมการเปนอาสาสมัครในโครงการตาง ๆ ของรัฐหรือเอกชน
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะ การพัฒนากลุมแมบานหรือสหกรณที่มีสวนใหเด็กและเยาวชนเขารวม
การพัฒนาการทองเที่ยวที่มงุ สรางจิตสํานึกรักชุมชน/ทองถิน่ ฯลฯ
- การสนับสนุนองคกรทางศาสนาตาง ๆ ใหมีบทบาทชัดเจน ในการจัดทําโครงงาน ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจเปนการรวมมือกับสถานศึกษา
หรือเปนการดําเนินการเอง เชน การพัฒนาคําเทศนที่รวมสมัยเพื่อสถานศึกษานําไปประยุกตใช
การพัฒนาศาสนสถานใหนา ดึงดูดนาสนใจเพื่อเปนแหลงเรียนรู ฯลฯ
- การกําหนดกฎหมาย มาตรการ และดําเนินการจริงจังในการนําเสนอ
สื่อสารมวลชนตาง ๆ ทางสรางสรรค รวมถึงการสกัดกัน้ สื่อและลงโทษสื่อไมพึงประสงค
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- การสนับสนุนสื่อสารมวลชนที่มงุ พัฒนาปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหคนในสังคม
โดยเฉพาะกลุม เด็กและเยาวชน
- การพัฒนาระบบกระตุน สังคมดานคุณธรรมจริยธรรมเปนระยะตอเนื่อง เพื่อสราง
จิตสํานึก เห็นคุณคาและความสําคัญ เชน จัดโครงการ-กิจกรรมสรางสรรค พัฒนาสื่อเลิกเหลา บุหรี่
ไมซื้อขายเสียง รับผิดชอบในหนาที่ อาสาสมัคร ฯลฯ
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรม จะตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมดวย โดยจําเปนตองมีการปฏิรปู การจัด
การเรียนการสอนคุณธรรมทัง้ ระบบการศึกษา ตั้งแตครูผูสอน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจนถึงรัฐบาล โดยใหมีการจัดสรรและใชทรัพยากรขององคกรหรือหนวยงาน
ทุกระดับทีเ่ กี่ยวของ มีการตอยอดและพัฒนาจากทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
อันจะทําใหการพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมเปนไปอยางมีคุณภาพ มีโอกาสสําเร็จ
และสอดคลองตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมไทย
6 คุณธรรมจริยธรรมทีส่ งั คมคาดหวัง
คุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญตอการอยูรวมกันในสังคมของมนุษย หากสังคมใด
ที่คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมโทรมยอมกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย ในแตละสังคมยอมมีความ
คาดหวังตอพฤติกรรมของคนในสังคม ซึ่งจะตองเปนเครื่องเตือนสติในการทําความดี ผูรายงาน
จะไดนําเสนอคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมคาดหวัง ดังตอไปนี้
1. คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ
การปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู สรางความตระหนักและปลูก
จิตสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพืน้ ฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีมีความรูและ
อยูดีมีสุข เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
กระทรวง ศึกษาธิการจึงไดกําหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ (อรศญา จวนทองรักษ.2551) ดังนี้
1.1 ความขยัน
ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายาม ทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่าํ เสมอ
อดทน ความขยันตองปฏิบตั ิควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหาจนเกิดผลสําเร็จ
ผูที่มีความขยัน คือผูที่ตงั้ ใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเรือ่ งที่ถกู ที่ควร เปนคน
สูงาน มีความพยายามไมทอ ถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทาํ ตัง้ ใจทําหนาที่อยางแทจริง
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1.2 ความประหยัด
ประหยัด คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิง่ ของแตพอควรพอประมาณ
ใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟมุ เฟอย ไมฟงุ เฟอ
ผูที่มีความประหยัด คือผูดําเนินชีวิตความเปนอยูเรียบงาย รูจักฐานะการเงิน
ของตน คิดกอนใช คิดกอนซือ้ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจกั ทําบัญชีรายรับ
รายจายของตนเองอยูเสมอ
1.3 ความซื่อสัตย
ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมเี ลหเหลีย่ ม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรูสกึ ลําเอียงหรืออคติ
ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูท มี่ ีความประพฤติตรงทั้งตอหนาที่ ตอวิชาชีพ
ตรงตอเวลา ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัตอิ ยางเต็มที่
ถูกตอง
1.4 ความมีวนิ ัย
มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินยั ใน
ตนเองและวินยั ตอสังคม
ผูที่มีวนิ ัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน
องคกร สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ
1.5 ความสุภาพ
สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม
มีสัมมาคารวะ
ผูที่มีความสุภาพ คือ ผูท ี่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ
ไมกาวราวรุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความ
มั่นใจในตนเอง เปนผูทมี่ ีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรม
1.6 ความสะอาด
สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งทางกาย ใจ และสภาพแวดลอม
มีความผองใสเปนทีเ่ จริญตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น
ผูที่มีความสะอาด คือ ผูท ี่รกั ษารางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมถูกตอง
ตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัวมีความแจมใสอยูเสมอ
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1.7 ความสามัคคี
สามัคคี คือ คือความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน
รวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการ เกิดงานการอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเลาะ
วิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เปนการยอมรับความแตกตางความหลากหลายทางความคิดความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวในลักษณะเชนนี้เรียกอีกอยางวาความสมานฉันท
ผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาท
ของตน ทั้งในฐานะผูนาํ และผูตามที่ดี มีความมุง มั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกุลกันเพื่อให
การงานสําเร็จลุลวง สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูที่มีเหตุผล ยอมรับความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชือ่ พรอมทีจ่ ะปรับตัวเพื่ออยูรว มกันอยางสันติ
1.8 ความมีนา้ํ ใจ
มีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตนเองหรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอก
เห็นใจ เห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความตองการ ความจําเปน
ความทุกขสุขของคนอื่น และพรอมทีจ่ ะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ผูที่มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจกั แบงปน เสียสละความสุข
สวนตน เพื่อทําประโยชนใหแกผูอื่น เขาใจ เห็นใจผูท ี่มคี วามเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม
ดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึน้
ในชุมชน
2. คุณลักษณะที่ดีของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค
คุณลักษณที่พงึ ประสงคสาํ หรับคนไทย ในงานวิจยั ของสุวมิ ล วองวาณิช และคณะ
เรื่อง “โครงการเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย” กลาววา คุณลักษณะที่ดีของคนไทย
ที่พงึ ประสงค ซึ่งกําหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติคือ คุณธรรมและจิตสํานึกในความเปนพล
เมืองไทยและพลโลก โดยคนไทยตองมีการดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต และ
หากยึดชุดคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุง ความสําเร็จของสวนรวม ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั จากการวิเคราะหของไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท ซึง่ ใชเปนกรอบใน
งานวิจยั ของสุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย พบวา คุณธรรมระดับบุคคล ซึ่งหมายรวมถึง
เด็กและเยาวชนไทยเพื่อความสําเร็จในการดําเนินชีวิตมี 3 ดาน ดังตอไปนี้ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2550 : 3-4)
2.1 คุณลักษณดานคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะทีเ่ ปนสภาพความดีงามในดาน
ตาง ๆ ประกอบดวย 4 ชุด ไดแก
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2.1.1 คุณธรรมที่เปนปจจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวย
เรงรัดใหการกระทําใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว เชน ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน
ความสามารถในการพึ่งตนเอง และความมีวินยั
2.1.2 คุณธรรมที่เปนปจจัยหลอเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามที่ชว ย
เรงรัดใหทาํ การใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เชน ฉันทะ สัจจะ ความรับผิดชอบ
ความสํานึกในหนาที่ และความกตัญู
2.1.3 คุณธรรมที่เปนปจจัยเหนีย่ วรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามที่ชว ยยึด
ประวิงหรือตักเตือนใหกระทําการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว เชน ความมีสติและรอบคอบ
และความตั้งจิตใหดี
2.1.4 คุณธรรมที่เปนปจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามที่ชวย
สงเสริมใหกระทําการใด ๆ ใหบรรลุจุดมุง หมายที่ตั้งไว เชน ความเมตตา ความปรารถนาดีตอกัน
ความเอื้อเฟอตอกัน ความไมเห็นแกตัว ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ความอะลุมอลวย ถอยที
ถอยอาศัย
2.2 คุณลักษณดานสังคม หมายถึง คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวของกับการเขาสังคม และ
การมีปฏิสัมพันธกับผูอนื่ เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงตอเวลา ความสุภาพ
การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ ความออนนอมถอมตน
2.3 คุณลักษณดานการเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษา
หาความรู การทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ เชน ความใฝรูใฝเรียน ความรักโรงเรียน และความรัก
การอาน
3. พฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุมบุคคล
พรน้ําคํา ปองกันภัย (2548 : 5-7) ไดสรุปแนวคิดของหนวยงาน นักวิชาการตาง ๆ
แบงพฤติกรรมตามความคาดหวังของกลุม บุคคลสามารถแบงได 3 ลักษณะพฤติกรรม คือ
พฤติกรรมตอตนเอง พฤติกรรมตอผูอื่น และพฤติกรรม ตอสังคมดังนี้
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 กลายอมรับความคิดและตั้งใจแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น
3.1.4 มีความมั่นคงในจิตใจ และภูมิใจในตนเอง
3.1.5 รูจักจุดออนจุดแข็งเกีย่ วกับอารมณของตนเองเปนอยางดี
3.1.6 มีความสามารถในการปรับตัวและรูจักวิธีผอนคลายตนเอง
3.1.7 มีความสุขในทางทีเ่ หมาะสมได
3.1.8 มีความมุงมัน่ ขยันและอดทนทุมเทในการทําสิง่ ทีย่ าก มีอุปสรรค หรือ
ตองใชระยะเวลานานใหสําเร็จไดดวยตนเอง แมไมมีใครควบคุม
3.1.9 ซื่อสัตยและรักความถูกตอง
3.1.10 เก็บรวบรวมความรู จําแนกขอมูลเพื่อใชตัดสินและประเมินคาของสิ่ง
ที่เรียนรูตามกฎเกณฑและมาตรฐานที่กาํ หนด
3.1.11 สามารถเลือกและยอมรับคานิยมที่เหมาะสม ตัดสินความดีความชัว่
ตลอดจนการยอมรับปฏิบัติตามพฤติกรรมตาง ๆ โดยอาศัยเหตุผลของตนเอง
3.1.12 สามารถพึ่งตนเองได รูจักแกปญหาของตัวเองไดดวยสติปญญา
และความเชื่อมั่นในตัวเอง
3.1.13 พัฒนาความสามารถของตน
3.1.14 มีคุณลักษณะในดานความประหยัด มีวินยั มีน้ําใจเปนนักกีฬา
มีเหตุผล มีลกั ษณะมุง อนาคต มีความเปนผูนาํ มีความรับผิดชอบ ไมกังวลใจ มีความเชื่อมัน่
ในอํานาจภายในของตนเอง
3.2 พฤติกรรมตอผูอื่น
3.2.1 มีความเขาใจในการแสดงออกทางอารมณของผูอื่นได
3.2.2 มีความเห็นใจ ไมเกรงใจโดยปราศจากเหตุผล
3.2.3 มีความเมตตากรุณา รวมถึงการอยูร วมกันอยางถอยทีถอยอาศัย
3.2.4 ใหความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลประโยชนตอกันอยางไมเห็นแกตวั
3.2.5 เคารพในสิทธิของผูอนื่
3.2.6 ควบคุมอารมณทงั้ ทางสีหนาและวาจา
3.2.7 แสดงมารยาท และวางตนใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
3.2.8 มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
3.3 พฤติกรรมตอสังคม
3.3.1 จิตสํานึกเพื่อสวนรวม
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3.3.2 รับผิดชอบตอผูอื่น สังคมและมนุษยชาติ ไมประพฤติไปในทางที่จะ
กอใหเกิดผลเสียตอสังคมภาพรวมทัง้ ในทางตรงและทางออม
3.3.3 มีความพรอมและเต็มใจที่จะเสียสละเวลาและผลประโยชนสว นตนเพื่อ
ทําประโยชนแกสังคมสวนรวม
3.3.4 มีความยุติธรรมและรักความถูกตอง
3.3.5 มุงมั่นทีจ่ ะพัฒนาและมีความพรอมในการสรางสรรคสังคมใหมีสันติสุข
3.3.6 ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการชวยเหลือผูอื่นและสังคม
3.3.7 ชวยเหลือผูดอยโอกาส
3.3.8 ชวยสราง ปองกันสาธารณสมบัติของชาติและเสียสละในการชวยพัฒนา
ประเทศชาติได
3.3.9 เสียสละเพื่อสวนรวม และใหความชวยเหลือผูอื่นอยางเทาเทียม
3.3.10 ประหยัด (ใชสิ่งของและทรัพยสนิ ทั้งของตนเองและสวนรวม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัดและมีคา)
3.3.11 มีสวนรวมในการนําความรู แนวทางหรือวิธีการใหม ๆ เขาไปใชในการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3.3.12 รวมสรางสรรคและพัฒนากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
3.3.13 รวมกลุมที่มีอุดมการณเดียวกันทีย่ อมทุมเทเสียสละเพื่อสรางสิ่งที่ดีขึ้น
ในสังคม
จากพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมดังกลาวขางตน เปนพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังให
บุคคลแสดงตอตนเอง ตอผูอ ื่น และตอสังคม เพื่อใหอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
แนวทางการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพ
ิ ุทธฉือจี้ ไตหวัน
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) เปนหนวยงาน
อีกหนวยงานหนึง่ ที่ไดดําเนินโครงการศึกษาแนวทางการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมผานระบบ
การศึกษา : กรณีศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน โดยมีคณะผูวิจัย จํานวน 3 ทาน คือ พระเดิมแท
ชาวหินฟา ศาสตราจารยรัศมี กฤษณมิษ และดร.สุวิดา แสงสิงหนาท ซึ่งไดเสนอแนะแนวทาง
การศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการปลูกฝงคุณธรรมและขอเสนอแนะตอกรอบโครงสรางหลักสูตร
ในระบบการศึกษาของไทย ดังตอไปนี้ (เดิมแท ชาวหินฟา และคณะ. 2550 : 188-204)
1. เปาหมายการศึกษาเดนชัด การศึกษาของฉือจีท้ กุ ระดับชั้นมีรปู แบบเดียวกัน
กลาวคือ ฝกหัดเด็กใหมี “คุณธรรมนําความรู” ดวยหลักไตรสิกขา และพรหมวิหาร 4
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คุณธรรมนําความรู คือเปาหมายหลักในระบบการศึกษาของฉือจี้ คุณธรรมในทีน่ ี้
มีความหมายเปนรูปธรรมวา “เมตตา กรุณา ปติยนิ ดี ใหโดยไมเห็นแกตวั และ รูพอ รูคณ
ุ ยกยอง รัก”
สถานศึกษาฉือจี้มีภารกิจฝกหัดใหเด็กทุกคนที่จบออกไปมีคุณธรรม โดยเด็กอาจจะฉลาดไมเทากัน
แตทุกคนจะเปน “โพธิสัตวนอย” ของสังคม เพื่อวิสยั ทัศนของฉือจี้ในระดับมหภาค ซึ่งก็คือชําระจิตใจ
ใหบริสุทธิ์ สังคมรมเย็นไรภัยภิบัติ โดยการฝกหัดเด็กใหเปนความหวังของสังคม
2. หลักสูตรการศึกษา ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ แตเพิ่มวิชาจริยศิลปศึกษา
การสอนวาทธรรม และกิจกรรมหลากหลายที่สง เสริมพัฒนาการดานจิตใจ
3. การสอนวาทธรรมอยางมีเทคนิค-กระตุนจิตสํานึกคุณธรรม ทุกเชาเมื่อเขาชั้น
เรียนแลวครูประจําชั้นจะกลาวถึงวาทธรรมประจําสัปดาห แลวเลานิทานหรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ
วาทธรรมดังกลาว ใหเวลาเด็กนั่งสมาธิ พรอมกับคิดเปรียบเทียบนิทานกับตัวเอง เมื่อคิดแลว
ก็ใหเด็กแสดงออก โดยการวาดรูปและตอบคําถามซึ่งไมมีถูกหรือผิด คําถามจะกระตุนใหนักเรียน
จินตนาการ คิด วิเคราะหดว ยตนเอง ใชเวลาในชวงนี้ประมาณ 30 นาที ภาพวาดวาทธรรมที่สื่อ
ความหมายไดดีจะไดรับการติดบอรดของโรงเรียนทุกสัปดาห
รูปแบบการสอนวาทธรรมซึง่ สอนใหนกั เรียนคิดและแสดงออกเชนนี้ เปนตัวอยางทีด่ ีใน
การดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากกวาจะใหนักเรียนสวดมนตแบบนกแกวนกขุนทอง โดยไม
เคยไดคิดไตรตรองและปฏิบัติจริง การใหนงั่ สมาธิเฉย ๆ นัน้ เด็กนอยทุกคนทําได แตการใหคิด
วิเคราะหวาทธรรมในนิทานหรือเรื่องราวการกระทําของตนเอง จะดึงใหนักเรียนมีสมาธิไดมากกวา
พรอมกับเปนการฝกวิปสสนาขั้นตนไปในตัว อีกทั้งยังกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการวาดรูป
และทํากิจกรรมดวย การคัดเลือกไปติดบอรดมีผลใหนกั เรียนเกิดความคิดสรางสรรค
กระบวนการสอนวาทธรรมมิไดจบเพียงในหองเรียน แตตอเนื่องสูจิตสํานึกคุณธรรม
ดวยการสัมผัสผูทุกขยากในสังคม กระตุน จิตเมตตาและสนับสนุนใหนกั เรียนนักศึกษาเขาชวยเหลือ
ในทันที เปนทั้งการหยอดเมล็ดพันธุแหงความดี และการรดน้ํา พรวนดิน ใสปยุ ใหความดีเติบโต
อยางเขมแข็ง ซึ่งสรุปเปนกระบวนการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมไดดังนี้ เขาใจ คิด (วิปสสนา)
แสดงออก (ปญญา) สัมผัส (กระตุนจิตเมตตา) ทําทันที (กรุณา) ทําอีก (มุทิตา อุเบกขา)
4. วิชาจริยศิลปศกึ ษา จัดกิจกรรม 2 คาบตอสัปดาห เปนการอบรมคุณธรรม
ความประพฤติ มารยาท วินยั และความรูใ หแกนกั เรียนผานศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน
การชงชา การจัดดอกไม การเขียนพูก ันจีน มารยาทและวัฒนธรรมฉือจี้ โดยหมุนเวียนเรียนศิลปะ
ดานละ 8 สัปดาห
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วิชานี้เปนหัวใจของการศึกษา บูรณาการความรูกับคุณธรรมในกระบวนการศึกษา
ของฉือจี้ ซึง่ ระบบการศึกษาของไทยสามารถนํามาประยุกตไดอยางกวางขวางมาก เพราะไทย
มีวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน ศิลปะการปน ตุกตาชาววัง ศิลปะการประดิษฐขนมและอาหารไทย ศิลปะ
การรอยมาลัย ศิลปะอันทรงคุณคา หัตถกรรมงานฝมอื ตาง ๆ เปนตน เด็กจะไดเรียนรูประวัติศาสตร
ของศิลปะแตละแขนงควบคูไปกับประวัตศิ าสตรไทย ไดฝกทักษะการใชมือ การมีสมาธิ ศิลปะ
การตกแตงและจัดใหสวยงาม มารยาทในการกินและดื่ม มารยาทในการเสิรฟ และที่สําคัญที่สุด
คือฝกคํานึงถึงจิตใจผูรับ
5. วิชาการทุกดาน ครูจะสอดแทรกวาทธรรม และการเชื่อมโยงจริยธรรมในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหนักเรียนคิดเปรียบเทียบและบูรณาการความรูกับชีวิตจริง
6. สื่อการสอน ทัง้ ในดานความรูวิชาการ และคุณธรรม มิใชเพียงตัวหนังสือบนกระดาน
และคําพูดที่ลอยไปกับสายลมของครูเทานัน้ แตนกั เรียนจะไดฝก หัดคิดและปฏิบัติจริงดวยเทคนิควิธี
หลากหลาย เชน การทดลองใหเห็นจริง การบันทึก การเขียน การรายงาน การรายงานหนาชั้น
การยกยองและขอบคุณเพื่อนแตละคนในกลุม การเขียนบทความ การวาดรูป การแสดงละครประดิษฐอุปกรณในการแสดง การเลานิทาน
สื่อการสอนเหลานีแ้ ทบไมมคี าใชจา ยเพราะใหนกั เรียนคิดและประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
ทั้งจากบานและที่โรงเรียน แมแตชุดแสดงก็ไมสิ้นเปลืองเพราะใชชุดพละหรือชุดนักเรียนนั่นเอง
ดังนัน้ สถานศึกษาของไทยจึงเริ่มทําไดเลยไมตองรองบประมาณใด ๆ บางแหงก็อาจดําเนินการ
เชนนี้อยูแลว แตสิ่งที่แตกตางคือ เนนการใชวัสดุเหลือใช มิใชไปซื้อกระดาษหรือวัสดุใหม และสื่อ
ตาง ๆ ทีท่ ํามีเปาหมายเพื่อการสงเสริมความพอ ความกตัญู การยกยอง การใหความรัก การมี
จิตอาสา ซึง่ เด็กจะไดทั้งความสนุกสนานและพัฒนาการดานคุณธรรมดวย
7. กระตุนจิตอาสา ดวยการเปนอาสาสมัครในโรงเรียน สถานศึกษาฉือจี้สนับสนุน
ใหนักเรียนเปนอาสาสมัครในรูปแบบของชมรมนักเรียน ซึง่ แตละชมรมจะทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนที่แตกตางกัน เชน อาสาสมัครหองสมุด อาสาสมัครแยกวัสดุรีไซเคิล อาสาสมัครดูแล
ความสะอาดภายในโรงเรียน อาสาสมัครหองพยาบาล อาสาสมัครหองน้ําชา อาสาสมัครซอมแซม
อุปกรณ เปนตน นักเรียนจึงเลือกทํากิจกรรมไดตามความชอบและความถนัดของตน โดยนักเรียน
ที่มาสมัครจะตองผานการคัดเลือก ฝกงาน 2 สัปดาห เนื่องดวยหลักคิดที่วา อาสาสมัครบําเพ็ญสา
ธารณกิจนั้น จะตองเปนตัวอยางที่ดี ซึง่ มีผลทางจิตวิทยาใหนักเรียนอยากเปนอาสาสมัคร
ขณะเดียวกันอาสาสมัครก็ตองประพฤติดี ขยันทําการงานอยางตอเนื่องดวย
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8. การบําเพ็ญสาธารณกิจนอกโรงเรียน สถานศึกษาฉือจี้จะนําพาเด็กและผูปกครอง
ไปบําเพ็ญสาธารณกิจทุกสัปดาห เชน ในโรงพยาบาลฉือจี้ สมณารามจิ้งซือ บานพักคนชรา
ทัณฑสถาน สถานแยกเก็บวัสดุเหลือใชของมูลนิธิฉือจี้ หรือพาไปกวาดถนน เปนตน การพาเด็ก
ไปบําเพ็ญสาธารณประโยชนเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการศึกษาฉือจี้ เพื่อฝกใหเด็กมีเมตตา
เขาใจชีวิต และไดปฏิบัติจริง
สําหรับสถานศึกษาในประเทศไทยก็สามารถเริ่มกิจกรรมนี้ไดทันที เนื่องดวยสังคมไทย
มีวัด บานพักคนชรา สถานเลี้ยงเด็กพิการ สถานเลี้ยงเด็กปญญาออน สถานพยาบาลกระจายไปทั่ว
ประเทศไทย และยินดีตอนรับผูมาเยี่ยมเยียน ซึ่งเปนการใหกาํ ลังใจตอผูอยูอาศัยในสถานทีน่ นั้ ๆ ดวย
แตสิ่งสําคัญคือการอบรมใหนักเรียนไปบําเพ็ญสาธารณกิจดวยจิตใจออนนอม ใหแสดง ความรัก
ความเอาใจใสตอผูคน และการฝกกิริยามารยาท
9. การประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาฉือจี้มีคะแนนความประพฤติใหนักเรียน
ทุกคน การประเมินพัฒนาการผานสมุดสื่อใยรัก ซึ่งเปนสื่อเชื่อมโยงระหวางเด็ก-ครู-พอแมรวมกัน
ติดตามพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ในวิชาจริยศิลปศกึ ษาเด็กจะตองไปบําเพ็ญสาธารณประโยชน
อยางนอย 10 ชั่วโมง และจัดใหมีรางวัลในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่กระตุนใหนกั เรียน
มีพัฒนาการดานคุณธรรม มีการกระตุน ใหทาํ ดีดวยการใหรางวัล การทําความดีประจําสัปดาห
และติดตามผลอยางจริงจัง มีการยกยองผูกระทําดีหนาเสาธง ยกยองผูกระทําดีในหองเรียน
ติดบอรดยกยองผูทาํ ดี เปนตน
จากการศึกษาแนวทางการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมผานระบบการศึกษา : กรณีศึกษามูลนิธิ
พุทธฉือจี้ ไตหวัน จะเห็นวา กระบวนการและกิจกรรมที่ไดนํามาใชในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ของฉือจี้สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไดเปนอยางดี และสถานศึกษาในประเทศไทย
สามารถปรับประยุกตกระบวนการและกิจกรรมของฉือจี้ที่เอื้อตอบริบทของสถานศึกษามาใชได
หลายกิจกรรมดวยกัน ผูรายงานจึงมีความคิดจะบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิม
กับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมผานระบบการศึกษาของมูลนิธิพทุ ธฉือจี้ ไตหวัน โดยนํา
กิจกรรมวาทธรรม กิจกรรมจริยศิลปศึกษา กิจกรรมจิตอาสามาใชในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน เพิม่ เติมจากกิจกรรมรูปแบบเดิม และกิจกรรมทีโ่ รงเรียนดําเนินการมาแลวอยางตอเนื่อง
ไดแก กิจกรรมเขาแถวดีมวี นิ ัย กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปญญา กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางใหกับสถานศึกษาและ
หนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพของชาติตอไปในอนาคต
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การประเมินโครงการ
1. โครงการ
1.1 ความหมายของโครงการ ไดมีผูใหความหมายของโครงการ ดังตอไปนี้
สมหวัง พิธยิ านุวัฒน (2544 : 115) ใหความหมายโครงการวา หมายถึง
แผนยอยซึง่ เปนสวนหนึ่งของแผนงาน หรือเปนกลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการในระยะเวลา
ที่กําหนด เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนงานที่ไดระบุไว
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2547 : 380) ใหความหมายโครงการวา หมายถึง กิจกรรม
พื้นฐานที่กาํ หนดขึ้นเพื่อนําเอาวัตถุประสงคของหนวยงานหรือองคการไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอน
สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 146) ใหความหมายของ
โครงการวา โครงการ (Project) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนางานที่มี
วัตถุประสงคเดนชัด มีกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเหมาะสม มีการจัดทรัพยากรอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน โครงการประกอบดวย งาน (Task)
และกิจกรรม (Activity) ตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันและมีเปาหมายเดียวกัน
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาโครงการ หมายถึง การกําหนดงานและกิจกรรมที่ใช
เปนแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ประกอบไปดวย กิจกรรม งบประมาณและทรัพยากร
ในการดําเนินงาน และมีระยะเวลาของการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอน
1.2 ลักษณะของโครงการ
รัตนะ บัวสนธ (2540 : 1). กลาวา การดําเนินงานเกีย่ วกับโครงการอยางนอย
ที่สุดจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ตอเนื่องกัน ไดแก การกําหนดออกแบบโครงการ (Program
Design) การดําเนินงานตามโครงการหรือการนําโครงการไปใช (Program Implementation) และ
การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1 ลักษณะของโครงการ
กําหนดการออกแบบโครงการ
(Program Design)

การประเมินผลโครงการ
(Program Evaluation)

การดําเนินงานตามโครงการ
(Program Implementation)

ที่มา : รัตนะ บัวสนธ (2540 : 1)
จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา งานโครงการนั้นจะตองเริม่ ตนทีก่ ารออกแบบหรือ
การจัดโครงการเสียกอนหลังจากนัน้ จึงนําโครงการที่ออกแบบไวไปดําเนินการใชกับกลุมเปาหมาย
(Target Group) และเมื่อมีการดําเนินการใชโครงการก็จะตองทําการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
อาจจะประเมินสวนใดสวนหนึง่ ของโครงการก็ได ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุง
โครงการเสียใหม หรือออกแบบโครงการขึน้ ใหมตามจุดบกพรองที่พบจากผลการประเมินแลว
ดําเนินโครงการตามที่ไดปรับปรุงใหม พรอมทั้งทําการประเมินผลโครงการอีกเชนเดียวกัน
เปนอยางนี้เรือ่ ยไปจนกวาผลที่ไดรับจากการประเมินบงบอกใหรูวา บรรลุตามวัตถุประสงค หรือมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงหยุดหรือจบสิ้นงานโครงการ
สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 146) กลาววา โดยทั่วไป
โครงการ มีลักษณะที่สาํ คัญ 6 ประการ คือ
1. มีวัตถุประสงค โดยตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ปฏิบัติได และมีความ
เปนไปได ซึง่ อาจกําหนดในรูปของปริมาณหรือคุณภาพและอาจมีหลาย ๆ ขอ
2. มีความเปนระบบ โครงการตองมีองคประกอบเชิงระบบที่ประกอบดวย ปจจัย
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยมีกระบวนการดําเนินโครงการ
อยางเปนระบบ
3. มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความเปนเอกเทศ โครงการแตละโครงการ
มีการกําหนดขอบเขตของการบริการและความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และเปนอิสระไมสัมพันธ
เกี่ยวของกับโครงการอื่น
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4. มีการกําหนดรูปแบบและวิธีดําเนินการที่สอดคลองสัมพันธตอเนือ่ งกันไป
ตั้งแต เริ่มโครงการจนสิ้นสุดการดําเนินการ โดยอาศัยการจัดรูปแบบหรือกําหนดขัน้ ตอนการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มีการกําหนดสถานที่หรือพืน้ ทีก่ ารดําเนินงาน เพื่อใหเหมาะสม สะดวก และ
ประหยัดตอการดําเนินโครงการ
6. มีการกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดโครงการไวอยางชัดเจน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโครงการ
จากที่กลาวมาสรุปไดวา โครงการมีลกั ษณะสําคัญคือ ตองมีการออกแบบ
โครงการ โดยตองกําหนดวัตถุประสงค รูปแบบและวิธดี ําเนินการ พืน้ ทีห่ รือสถานที่ดําเนินการ
กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ มีการดําเนินการ และประเมินผลโครงการ โครงการ
จะตองตองมีองคประกอบเชิงระบบ และมีลักษณะเฉพาะหรือมีความเปนเอกเทศ
1.3 องคประกอบของโครงการ
การเขียนโครงการ จําเปนตองกําหนดองคประกอบหรือโครงสรางของโครงการ
ใหครอบคลุมประเด็นที่สาํ คัญอยางครบถวน ซึง่ ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดังภาพ
และตารางตอไปนี้ (สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 147-148)
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ภาพที่ 2 องคประกอบของโครงการ

องคประกอบของโครงการ
1. จะทําอะไร

1. ชื่อโครงการ

2. ทําไมจึงตองทํา

2. หลักการและเหตุผล

3. ตองการไดอะไร

3. วัตถุประสงค/เปาหมาย

4. ทําอยางไร

4. วิธีดําเนินการ

5. จะทําเมื่อใด

5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน

6. ตองใชเงินและทรัพยากรเทาใด

6. งบประมาณ

7. ใครเปนผูรับผิดชอบ

7. บุคคลหรือหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
โครงการ

8. จะทราบผลการดําเนินการอยางไร

8. การกํากับ ติดตาม
และการประเมินโครงการ

9. จะมีผลพลอยไดอะไรบาง

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 147
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ตารางที่ 1 องคประกอบของโครงการ
องคประกอบของโครงการ
สาระโดยสรุป
1. ชื่อโครงการ
- เปนสวนที่บอกวาเปนโครงการประเภทใด เรื่องอะไรและเกี่ยวของ
กับใคร เชน
* โครงการพัฒนาศูนยสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียน
สมุทรปราการ
* โครงการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดทรงธรรม
2. หลักการและเหตุผล - แสดงใหทราบวาทําไมจึงตองมีการทําโครงการ โดยระบุถึงสภาพ
ปญหา/ความตองการที่ตองทําใหเกิดโครงการ
- รายละเอียดของหลักการและเหตุผลตองชี้ใหเห็นที่มาความสําคัญ
ของโครงการนัน้ อยางชัดเจน
3. วัตถุประสงค/
- วัตถุประสงคเปนสิ่งกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน มีประโยชน
เปาหมาย
อยางมากตอการติดตามและประเมินโครงการ
- การระบุวัตถุประสงคตองเฉพาะเจาะจง สามารถตอบคําถามไดวา
สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในโครงการนัน้ คืออะไร ตองการผลงาน
หรือผลผลิตอะไร สิ่งที่ตองปฏิบัตินั้นคืออะไร
- เปาหมายเปนการกําหนดขอบเขตและลักษณะการปฏิบัติงาน
หลังจากที่ไดกาํ หนดวัตถุประสงคแลว เพือ่ ใชเปนเครื่องมือกํากับ
การบริหารโครงการนั้น ๆ ใหไปสูวัตถุประสงคที่ตองการ
- เปาหมายเปนสวนที่แสดงใหเห็นวา ถาจะทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคของแตละขอนัน้ จะตองทําอยางไร ในปริมาณเทาใด
และทําเมื่อใด ซึ่งมักบอกใหทราบถึงปริมาณและคุณภาพ
4. วิธีดําเนินการ
- เปนสวนที่ระบุขั้นตอนที่แสดงรายละเอียดกลยุทธหรือวิธี
ดําเนินงานวาจะทําอะไร อยางไร ใครรับผิดชอบและปฏิบัติ
ดวยวิธีใดจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
- ระบุสิ่งตอไปนี้
1. ขั้นตอนสําคัญ ๆ ของการดําเนินงาน
2. แผนดําเนินงาน ซึง่ อาจอยูในรูปของแผนกําหนดรายการ
ปฏิบัติงาน ตารางทํางาน ปฏิทินปฏิบัติงาน PERT/CPM

47
ตารางที่ 1 (ตอ)
องคประกอบของโครงการ
5. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
6. งบประมาณ

7. บุคคลหรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ
8. การกํากับ ติดตาม
และประเมินโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ

สาระโดยสรุป
- เปนสวนที่บง บอกชวงเวลาทัง้ หมดที่ใชในการปฏิบัติงานโครงการ
วามีระยะนานเทาใดจากวัน-เดือน-ปใดถึงวัน-เดือน-ปใด
- เปนสวนที่แสดงรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากร
ของโครงการ โดยระบุยอดรวมของคาใชจายทัง้ หมดของโครงการ
รายละเอียดของคาใชจายในแตละดาน พรอมทั้งระบุแหลงการเงิน
และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของดวย
- เปนสวนที่ระบุใหทราบวาใครเปนผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจจะ
เปนชื่อหนวยงานหรือชื่อบุคคล
- สวนนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการควบคุม กํากับ และประเมินโครงการ
จึงตองระบุรายละเอียดในเรื่องตอไปนี้วา จะจัดดําเนินการอยางไร
1. การตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ
2. การติดตาม ควบคุม และกํากับงาน
3. การประเมินในระหวางการดําเนินงานและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
- เปนสวนที่บง บอกถึง ผลพลอยไดที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของโครงการทีค่ าดวาจะไดรับนอกเหนือจากที่ไดระบุไว
ในวัตถุประสงคของโครงการ
- ผลที่คาดวาจะไดรับก็คือ ผลกระทบในทางที่ดที ี่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากโครงการ ไมใชผลโดยตรงที่ไดตามวัตถุประสงค

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 148-149
2. การประเมินโครงการ
2.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
สมคิด พรมจุย (2542 : 84) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ที่ทําใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินสัมฤทธิผลของโครงการ
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544 : 117) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการทีก่ อใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ซึ่งเปนขัน้ ตอนสําคัญของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่เมื่อ
ดําเนินงานโครงการสิ้นสุดแลวตองมีการประเมินโครงการ
มยุรี อนุมานราชธน (2546 : 286) กลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง
การออกแบบการวิจยั ประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งผลสรุปการวิจัยที่มีความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ มากที่สุดในสถานการณหนึ่ง ๆ
เยาวดี วิบูลยศรี (2546 : 93) กลาววา การประเมินคือการหาแนวทางตัดสิน
การคนหาสิง่ ทีโ่ ครงการไดดําเนินการไปแลว สิ่งใดที่ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ และศึกษาวาระหวางดําเนินการนั้นมีปญหาใดบางที่ควรปรับปรุง เพื่อบรรลุเปาหมาย
ของโครงการ
อนุวัติ คูณแกว (2549 : 13-21) กลาววา การประเมิน หมายถึง การพิสูจนวา
โครงการไดผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไมมากนอยเพียงใด
มีปญหาและอุปสรรคในเรื่องอะไรบาง
สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 149) กลาววา การประเมิน
โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบหรือชี้บงถึงประสิทธิภาพของโครงการ ซึง่ จะเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเกีย่ วกับการดําเนินโครงการ
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ
การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดน
หรือจุดดอยของโครงการนัน้ อยางมีระบบแลวตัดสินวา จะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อการ
ดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนัน้
2.2 ความสําคัญของการประเมินโครงการ
รัตนะ บัวสนธ (2540 : 18-19) กลาววา แอนเดอรสัน และบอล (Anderson
& Ball) ไดอธิบายบทบาทและประโยชนของการประเมินโครงการในดานวัตถุประสงคตาง ๆ ไว
6 ประการ คือ
1. เพื่อชวยในการตัดสินใจนําโครงการไปใช ซึ่งไดแก การประเมินวา โครงการที่
จัดทําขึ้นนัน้ มีความจําเปนมากนอย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม มีความเปนไปไดหรือคุมคากับ
เงินทุนคาใชจา ยตาง ๆ เพียงไร โครงการเปนที่ตองการสําหรับกลุม เปาหมายหรือจะไดรับการ
สนับสนุน แคไหน รวมทัง้ ขนาดและขอบเขตการนําโครงการไปใชกวางหรือแคบ เปนตน ขอมูลจาก
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การประเมินเหลานี้จะชวยในการนํามาประมวลสรุปตัดสินใจ สําหรับผูบริหารหรือแหลงทุนที่จะ
ตัดสินใจอนุมตั ิการนําโครงการดังกลาวไปดําเนินการใชตอไป
2. เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการโดยตอเนื่องตอไป หรือการ
ขยาย โครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งไดแก การประเมินภายหลังจากโครงการไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นไปแลว (ตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว) เปนการประเมินเพื่อจะรูวา โครงการดังกลาวยังมีความ
จําเปนตองจัดใหมีอยูอีกตอไปหรือไม ผลทีไ่ ดจากการดําเนินโครงการไดรับผลตอบแทนคุมคากับทุนที่
สูญเสียไปมากนอยเพียงใด และโครงการที่ดําเนินการไปนั้น กอใหเกิดผลขางเคียง (Side Effects) ทั้ง
ทางบวกและทางลบหรือไม
3. เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเปนการประเมินเมื่อ
โครงการ ไดมีการนําไปดําเนินการใชระยะหนึ่ง หรือเปนการประเมินในชวงการดําเนินโครงการ
ทั้งนี้โดยทําการประเมิน เพื่อที่จะปรับปรุงสวนตาง ๆ ของโครงการ อันไดแก
3.1 วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อที่จะรูวาวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนด
ไวนั้น เมื่อมีการดําเนินโครงการไปชั่วขณะหนึ่ง มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม หรือไดรับ
การยอมรับสนับสนุนรวมมือจากกลุม เปาหมายในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
มากนอยเพียงใด
3.2 เนื้อหาของโครงการ เปนการพิจารณาวา เนื้อหาสาระหรือกิจกรรมตาง ๆ
ที่กําหนดไวในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม ลําดับ
ขั้นตอนของกิจกรรมเปนไปตามลําดับที่จะเอื้อตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเพียงไร
นอกจากนัน้ ก็ยังพิจารณาอีกวา เนื้อหาสาระของโครงการดังกลาวมีความเกีย่ วของสัมพันธ
กับภูมิหลัง หรือพื้นเพเดิมของกลุมเปาหมายผูรับบริการจากโครงการมากนอยเพียงใด
3.3 วิธีการดําเนินโครงการ โดยพิจารณาวา โครงการทีก่ าํ ลังดําเนินการอยูนั้น
มีกลุมเปาหมายรวมโครงการเปนจํานวนเทาไร ครบหรือไมครบตามที่กําหนดไว โครงการ
มีผูรวมงานเพียงพอหรือไมเทาไร โครงการมีการดําเนินงาน หรือดําเนินกิจกรรมเปนอยางไร
กลุมเปาหมายผูรวมโครงการไดรับการเสริมแรง หรือการสรางแรงจูงใจอยางไรทํานองนี้ เปนตน
3.4 สภาวะแวดลอมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเมืองหรือทางการบริหารของผูบริหารทีม่ ีสวนเกีย่ วของกับการดําเนินโครงการวา ใหการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการหรือไม อยางไร สัมพันธภาพระหวางผูรว มงานในโครงการมีลกั ษณะ
เชนไรขัดแยงกันหรือไม เปนอุปสรรคตอการที่จะดําเนินการตอไปเพียงใด ทรัพยากรสนับสนุนอืน่ ๆ
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ที่จําเปนตอการดําเนินโครงการมีเพียงพอมากนอยเพียงใด ตลอดกระทัง่ การยอมรับหรือใหการ
สนับสนุนและการตอตานของสาธารณะทีม่ ีตอโครงการเปนไปในทิศทางใด เหลานี้เปนตน
4. เพื่อที่จะไดรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใหความสนับสนุนโครงการจากแหลง
ตาง ๆ ซึ่งไดแก การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหลงเงินทุน รวมทั้ง
นักวิชาชีพอื่น ๆ โดยตองการรูวา แหลงดังกลาวนี้มีแหลงใดบางใหการสนับสนุนโครงการอยาง
แทจริง เมื่อมีการดําเนินโครงการอยูในขณะนั้น
5. เพื่อที่จะไดรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางตอตานโครงการจากแหลงตาง ๆ
ในทางตรงกันขามกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการในขอที่สี่ นอกจากเราจะตองการรูถงึ
แหลงที่ใหการสนับสนุนโครงการแลว ในการดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการดังกลาวนั้น
ก็จะไดรับการขัดขวางตอตาน ทําใหการดําเนินโครงการไมอาจเปนไปไดโดยสะดวก และวัตถุประสงค
ของโครงการทีก่ ําหนดไวอาจจะไมไดรับการตอบสนอง ดังนัน้ การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ
เพื่อพิจารณาวา แหลงใดบางที่ขัดขวางโครงการจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพือ่ จะไดหาทางแกไขปรับปรุง
ใหดําเนินโครงการใหมีความเปนไปไดโดยสะดวกตอไป
6. เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจในกระบวนการพื้นฐานตาง ๆ ซึ่งหมายถึง การไดรับ
ความรูความเขาใจในพืน้ ฐานอืน่ ทีน่ อกเหนือจากความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโครงการที่ทาํ การประเมิน
แตทวามีผลตอโครงการ ไดแก พื้นฐานดานการศึกษา ดานจิตวิทยา ดานสังคมวิทยา และดาน
เศรษฐกิจ เปนตน
สมคิด พรมจุย (2542 : 30) ไดสรุปประโยชนของการประเมินโครงการไวดังนี้
1. ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกีย่ วกับการ
วางแผนโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
ตลอดจนตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน
3. ชวยในการจัดหาขอมูลเกีย่ วกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินโครงการ
4. ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพือ่ นําไปใช
ในการตัดสินใจและวินิจฉัยวา จะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนิน
โครงการตอไป
5. ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวาเปน
อยางไร
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6. เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเอง
จะทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 151) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการประเมินโครงการวา การประเมินโครงการมีประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารโครงการ ซึ่งสรุป
ไดดังนี้
1. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการทีน่ ําไปใชในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกําหนดโครงการ การตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จาํ เปนตองใช
ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ
2. ชวยใหทราบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค
ของโครงการทีน่ ํามาใชในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการดําเนินโครงการ
ใหเปนไปตามทิศทางที่ตองการ
3. ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการ
ที่นํามาใชในการตัดสินใจและวินิจฉัยวาจะดําเนินการในชวงตอไป ยกเลิกหรือขยายการดําเนิน
โครงการตอไปอีก
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การประเมินโครงการชวยใหไดขอมูลสารสนเทศ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการกําหนดโครงการ ความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของโครงการเพื่อพิจารณาถึงคุณคาและการคาดคะเนถึงคุณประโยชนของโครงการ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ตรวจสอบและปรับปรุง แกไขการดําเนินโครงการ วิเคราะหขอดี
และขอจํากัดของโครงการ เพื่อเปนการตัดสินใจในการสนับสนุนโครงการ ตรวจสอบวาการดําเนิน
โครงการบรรลุถึงเปาหมายทีว่ างไวมากนอยเพียงใด
2.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 153) กลาววา การประเมิน
โครงการแบงออกไดหลายประเภท แลวแตเกณฑที่ใชแบง ในทีน่ ี้ใชเกณฑการแบง 4 เกณฑ คือ
1. แบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ
2. แบงตามวัตถุประสงคของโครงการ
3. แบงตามสิง่ ทีถ่ ูกประเมิน
4. แบงตามหลักที่ยึดในการประเมิน

ภาพที่ 3 ประเภทของการประเมินโครงการตามเกณฑที่แบงใช

ประเภทของการประเมินโครงการ
แบงตาม
ลําดับเวลาการบริหารโครงการ

แบงตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน

1 การประเมินกอนเริ่มโครงการ

1 การประเมินความกาวหนา

(Imtrinsic evaluation)

ของโครงการ
(Formative evaluation)

2 การประเมินขณะดําเนินงาน
(On going evaluation)

2 การประเมินผลรวมสรุป
(Summative evaluation)

3 การประเมินหลังดําเนินงาน
(Pay-off evaluation)

แบงตาม
สิ่งที่ถูกประเมิน

1 การประเมินบริบท
หรือสภาพแวดลอม
(Context evaluation)

2 การประเมินปจจัยเบื้องตน
(Input evaluation)

3 การประเมินกระบวนการ

แบงตาม
หลักยึดในการประเมิน

1 การประเมินทีย่ ึดเปาหมาย
โครงการหรืองานเปนเกณฑ
(Goal-based evaluation)

2 การประเมินที่เปนอิสระ
จากเปาหมายของโครงการ
(Goal-free evaluation)

(Process evaluation)

4 การประเมินผลผลิต
(Product evaluation)
ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 152
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประเภทของการประเมินโครงการมีหลายประเภท แตละ
ประเภทจะมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการแตละโครงการ
แลวแตเกณฑที่ใชแบง
2.4 ขั้นตอนของการประเมินโครงการ
ไพศาล หวังพานิช (2544 : 11-13) เสนอขั้นตอนการประเมินโครงการวามี
ขั้นตอนสําคัญ 15 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดเปาหมาย ผูประเมินตองกําหนดสิ่งตอไปนี้อยางชัดเจน
1.1 การประเมินโครงการนีม้ ีความจําเปนเพียงใด
1.2 จะนําผลการประเมินไปใชอยางไร
1.3 เปนการประเมินประเภทใดหรือระยะใดของโครงการ
1.4 จะใชแนวคิดหรือรูปแบบการประเมินอยางไร
2. กําหนดวัตถุประสงค เพื่อสนองตอบเปาหมายของการประเมินที่กําหนดไว การ
ประเมินควรมีวัตถุประสงคอยางไรบาง ซึ่งวัตถุประสงคทกี่ ําหนดนี้จะตองชัดเจน ครอบคลุม และ
สอดคลองกับเปาหมาย หรืออีกนัยหนึ่งวัตถุประสงคตอง SMART คือ
S : Sensible
สําคัญ จําเปน (Significant)
M : Measurable มีขอมูล วัดได
A : Attainable
หาคําตอบได สรุปได บรรลุได
R : Reasonable สอดคลองกับเปาหมาย
T : Time
อยูในเวลาที่เหมาะสม
3. กําหนดคุณลักษณะที่จะประเมิน การที่จะสนองตอบวัตถุประสงคที่กําหนด
จะตองพิจารณาคุณลักษณะใด หรือมีอะไรเปนตัวบงชี้ คุณลักษณะที่กาํ หนดนี้จะตองสําคัญและ
ตรงตามวัตถุประสงคอยางแทจริงและอยางครบถวน คุณลักษณะหรือตัวบงชี้ในการประเมินก็คือตัว
แปร (Variable) ในการวิจัยนั่นเอง
4. นิยามคุณลักษณะ คุณลักษณะทีก่ ําหนดขึ้นจะตองนิยามหรือใหความหมาย
อยางชัดเจนวาคืออะไร หรือมีคุณสมบัติอยางไร จะสังเกตคุณลักษณะเหลานั้นไดอยางไร
ถาคุณลักษณะใดไมสามารถนิยามไดยอมหมายถึงผูประเมินไมรูจักคุณลักษณะนั้น และยอมหมายถึง
ไมสามารถวัดหรือเก็บขอมูลได ซึ่งหมายถึงประเมินไมได
5. ออกแบบการประเมิน ทําการพิจารณาวาการที่จะประเมินตามวัตถุประสงคที่
กําหนดหรือตอบปญหาที่ตองการทราบนัน้ ควรจะดําเนินการประเมินอยางไร จากใคร ชวงเวลาใด
จึงจะเหมาะสม
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6. กําหนดแหลงขอมูล คุณลักษณะทีก่ ําหนดเปนลักษณะของสิ่งใด หรือ
ของบุคคล กลุมใดในการประเมินครั้งนี้จะประเมินจากแหลงใด (หนวยตัวอยาง) หรือจากใครบาง
(กลุมตัวอยาง) จํานวนเทาใด
7. กําหนดเครื่องมือรวบรวมขอมูล จากคุณลักษณะทีก่ าํ หนดและจาก
แหลงขอมูลทีจ่ ะใช ควรใชเครื่องมือชนิดใด จึงจะไดขอมูลตรงความเปนจริง มีความเปนไปไดและ
สะดวกที่สุด วิธีการหรือเครื่องมือที่ใชเปนหลักการเพื่อการรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมิน ไดแก
- การสังเกต (Observation)
- การสัมภาษณ (Interview)
- แบบทดสอบ (Test)
- แบบสอบถาม (Questionnaires)
- มาตราประมาณคา (Scaling)
- การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)
8. เขียนแผนการประเมิน เปนการกําหนดโครงราง (Proposal) ของการประเมิน
โดยระบุรายละเอียดในการดําเนินการประเมินไวแตตน (ขอ 1-7) พรอมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติ
หรือปฏิทินการดําเนินการ ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ทีจ่ ําเปนเพื่อการจัดสรรงบประมาณ
9. สรางเครื่องมือ ดําเนินการสรางหรือเลือกเครื่องมือทีจ่ ะใชในการรวบรวม
ขอมูล โดยเครื่องมือเหลานัน้ จะตองมีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability)
ความเปนปรนัย (Objectivity) หรือชัดเจน เขาใจงาย และเหมาะสม (Usability) กับหนวยตัวอยาง
หรือกลุมตัวอยางที่จะใหขอมูล
10. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดาน
ตาง ๆ ดวยวิธที ี่เหมาะสม เพื่อการแกไขปรับปรุงเครื่องมือกอนที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง
11. กําหนดเกณฑการประเมิน การตรวจสอบคุณลักษณะที่กาํ หนด จะใชสิ่งใด
เปนเกณฑตัดสิน อาจเปนไดทั้งเกณฑเชิงบรรยายหรือเกณฑที่เปนจํานวน เกณฑทกี่ ําหนดอาจเปน
ทั้งแบบสมบูรณ (Absolute Criteria) ในกรณีที่คุณลักษณะนัน้ มีการกําหนดมาตรฐานไวและแบบ
สัมพัทธ (Relative Criteria) ในกรณีที่มิไดกําหนดมาตรฐานไวกอน ซึง่ เกณฑแบบสัมพัทธนี้ตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมเปนไปได ประกอบการพิจารณาในการกําหนด
12. เก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการอยางทันการณ อยางเปนระบบและถูกตอง
ยุติธรรม และใหครบถวนตามแผนทีก่ ําหนด
13. วิเคราะหขอมูล รวบรวม ประมวล จัดหมวดหมูขอมูล ดําเนินการวิเคราะห
หรือสรุปขอมูลดวยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม
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14. สรุปหรือตัดสิน พิจารณาขอมูลแตละดานกับเกณฑทกี่ ําหนด และทําการ
สรุปรวม หรือตัดสินการประเมิน โดยพยายามสรุปตามวัตถุประสงคและรวบยอด ทั้งนี้ตองใช
ดุลยพินิจที่เหมาะสมประกอบการพิจารณา
15. เขียนรายงาน เสนอผลการประเมินโครงการ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิง
และเผยแพรตอไป
จากที่กลาวมาสรุปไดวา ขัน้ ตอนการประเมินโครงการ ประกอบดวย การกําหนด
เปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการ กําหนดคุณลักษณะที่จะประเมิน นิยามคุณลักษณะ ออกแบบ
การประเมิน กําหนดแหลงขอมูลในการประเมินแหลงขอมูลในการประเมิน กําหนดเครื่องมือและ
วิธีการในการประเมิน เขียนแผนการประเมิน สรางเครื่องมือ และ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
กําหนดเกณฑการประเมิน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปหรือตัดสิน และเขียนรายงาน
3. รูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบีม
รูปแบบของการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบจะมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินในแตละโครงการ ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการรูปแบบเดิมกับแนวทางปลูกฝงคุณธรรมของมูลนิธิ
พุทธฉือจี้ ไตหวัน ในครั้งนี้ ผูรายงานใชรปู แบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟลบีม จึงขอนําเสนอ
รูปแบบดังกลาว ดังนี้
สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 154-160) กลาววา การประเมิน
โครงการของสตัฟเฟลบีม ซึง่ ดาเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam และคณะไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการที่เรียกวา ซิปปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเปนรูปแบบการ
ประเมินที่รูจักกันอยางแพรหลาย เปนรูปแบบการประเมินทีม่ ีระบบแบแผนอยางชัดเจนสามารถ
นํามาใชในการประเมินโครงการตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง คําวา CIPP ยอมาจาก Context
(บริบทหรือสภาวะแวดลอม) Input (ปจจัยเบื้องตน) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต)
ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟลบีมนี้ ไดยดึ หลักของการวิเคราะหระบบ
(System Analysis) หรือวิธกี ารเชิงระบบ (System Approach) รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ความหมายของการประเมิน
สตัฟเฟลบีม ไดใหนิยามการประเมินวา เปนกระบวนการของการระบุ/กําหนด
ขอมูลที่ตองการ การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ๆ และนําขอมูลที่ไดมาจัดกระทําใหเปน
สารสนเทศเพือ่ ประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินงานโครงการ
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2. ลักษณะของการประเมิน
จากความหมายของการประเมินตามทัศนะของสตัฟเฟลบีมชี้ใหเห็นวา
การประเมินมีลักษณะที่สาํ คัญ 3 ประการ ดังนี้
2.1 จุดมุงหมายที่สาํ คัญของการประเมิน คือ การจัดหาขอมูลสารสนเทศ
เพื่อนํามาใช ในการตัดสินใจ คุณคาของการประเมินจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขอมูลสารสนเทศ
ที่ไดมานัน้ สามารถทีจ่ ะนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจมากนอยเพียงใด
2.2 การประเมินเปนกระบวนการที่เปนวัฏจักรกลาวคือ เปนกระบวนการที่มีความ
ตอเนื่องที่ครบวงจรของการดําเนินงานโครงการ ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งสิน้ สุดโครงการ
2.3 กระบวนการประเมิน ประกอบดวยขั้นตอนที่สาํ คัญ ๆ 3 ขั้นตอน คือ
2.3.1 การระบุ/บรรยายขอมูล
2.3.2 การวิเคราะหขอมูล
2.3.3 การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศใหกบั ผูมีอํานาจในการตัดสินใจนําไปใช
3. วิธีการประเมินโดยใชรูปแบบการประเมินของ CIPP
สตัฟเฟลบีมไดพัฒนาแนวคิดของวิธีการประเมิน โดยอาศัยลักษณะของการแบง
ประเภทของการตัดสินใจ โดยชี้ใหเห็นวาในการตัดสินใจในสวนใดก็แลวแตจําเปนตองอาศัยขอมูล
ที่ไดจากการใชกระบวนการประเมินมาชวยในการตัดสินใจ
มโนทัศนเบื้องตนของรูปแบบ CIPP นั้น ประเภทของการตัดสินใจที่แตกตางกัน
จําเปนตองใชสารสนเทศในการตัดสินใจแตกตางกันดวย ซึง่ สตัฟเฟลบีมไดจําแนกการตัดสินใจ
และการประเมินเพื่อการบริหารและการวางแผนไว 4 ประเภท ดังนี้
3.1 การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินเกีย่ วกับ
นโยบาย ปรัชญา เปาหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความตองการของบุคคลและ
หนวยงานที่เกีย่ วของ ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง สารสนเทศที่ไดใชประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
3.2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอม
ของปจจัยเบื้องตนตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ เปนตน เปนการประเมิน
ที่มุงเนนวามีปจ จัยพรอมมูลที่จะดําเนินการหรือไม แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสมหรือไม
ควรปรับปรุงตรงไหน สารสนเทศที่ไดใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเพื่อเลือกแผนการจัด
โครงการ หรือแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตงั้ ไว
3.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมิน
ขณะดําเนินงาน หรือประเมินในเชิงความกาวหนาหรือประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการในวงจรการบริหาร
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โครงการ ศึกษาปญหาและอุปสรรค จุดเดน จุดดอย เปนการประเมินเพื่อหาสาเหตุ ควรทําการประเมิน
เปนระยะ ๆ เพื่อสงผลตอการบรรลุเปาหมายของโครงการนัน่ เอง สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกตใช การควบคุมหรือปรับปรุงแกไขวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะสมทันทวงที
ในขณะที่โครงการนัน้ กําลังดําเนินอยู
3.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลหลังจากการ
ดําเนินงานโครงการสิ้นสุดลงแลว ประกอบดวย การประเมินผลลัพธ (Output Evaluation) ปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการและประเมินผลกระทบ (Impact
Evaluation) สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของโครงการทัง้ ในดานปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจวาควรจะคงไว ปรับขยายหรือลมเลิกโครงการนี้
ความสัมพันธระหวางประเภทของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินดังกลาว
ขางตน แสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางประเภทของการตัดสินใจและประเภทของการประเมิน
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ประเภทของการตัดสินใจ

ประเภทของการประเมิน

ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
ในการกําหนดวัตถุประสงค
(Planning Decisions)

การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context Evaluation)

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเพื่อเลือก
แผนการจัดโครงการทีเ่ หมาะสมที่สุด
(Structuring Decisions)

การประเมินปจจัยเบื้องตน
(Input Evaluation)

ตัดสินใจนําโครงการทีว่ างไวไปปฏิบัติ
พรอมกับปรับปรุงโครงการถาจําเปน
(Implementing Decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

ตัดสินใจ ปรับปรุง ปรับขยาย หรือ
ควรลมเลิกโครงการ
(Recycling Decisions)

การประเมินผลงาน
(Product Evaluation)

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 156
4. ขั้นตอนของการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP
เมื่อตองการประเมินโครงการโดยใชรูปแบบการประเมินที่เปนการตัดสินใจ
ของสตัฟเฟลบีม ทีเ่ รียนวา CIPP Model ผูประเมินควรดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหองคประกอบหรือระบบของโครงการทัง้ หมด (System of
Project) จากนัน้ จึงแยกแยะองคประกอบของโครงการเปน 4 ลักษณะ คือ สวนทีเ่ ปนสภาวะแวดลอม
(Context) สวนที่เปนปจจัยเบื้องตน (Input) สวนทีเ่ ปนกระบวนการ (Process) และสวนทีเ่ ปนผลผลิต
(Product)
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ขั้นที่ 2 สรางตารางวิเคราะห เพื่อระบุรายละเอียดขององคประกอบของโครงการ
ประเด็นที่ตองการประเมิน แหลงขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนลักษณะของการตัดสินใจ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหประเด็นที่ตองการประเมิน

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

ประเภทของการประเมิน
สภาวะ ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ
แวดลอม เบื้องตน

กําหนดสิ่งที่ตองประเมิน
กําหนดขอมูลและแหลงขอมูล
กําหนดวิธกี ารเปนรวบรวมขอมูล
ลักษณะการตัดสินใจ

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 157
ขั้นที่ 3 ดําเนินการประเมินโครงการตามประเด็นตาง ๆ ที่ระบุไวในตาราง ตัง้ แต
การประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิต
- การประเมินสภาวะแวดลอม ไดแก การสํารวจ/ประเมินความตองการ
- การประเมินปจจัยเบื้องตน ไดแก การประเมินความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ
- การประเมินโครงการ ไดแก การประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน
เมื่อเทียบกับแผนทีก่ ําหนด
- การประเมินผลผลิต ไดแก การประเมินความสําเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายทีก่ ําหนดไว

ตารางที่ 3 สรุปลักษณะของการประเมินโดยใช CIPP Model

60
การประเมิน
เรื่อง
จุดมุงหมาย

ตารางที่ 3 (ตอ)

สภาวะแวดลอม

ปจจัยเบื้องตน

1. เพื่อกําหนด
สภาพแวดลอม
ที่เกีย่ วของ
2. เพื่อประเมิน
ความตองการ
และโอกาส
3. เพื่อวินจิ ฉัย
ปญหาเกี่ยวกับ
ความตองการ
และโอกาส
(คําวาโอกาส
หมายถึง
ทรัพยากรตางๆ)
โดยการ
1. บรรยาย
สภาพแวดลอม
2. เปรียบเทียบ
ปจจัยและผลที่
เกิดขั้นระหวาง
สิ่งที่คาดหวังกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
3. เปรียบเทียบ
การปฏิบัติที่
เปนไปได

เพื่อหาแนว
การประเมิน
ความสามารถ
ของระบบ
ของปจจัยและ
ยุทธวิธที ี่มีอยูแ ละ
การออกแบบ
เพื่อใชยทุ ธวิธี
ดังกลาว
โดยการ
บรรยาย และ
วิเคราะห
ทรัพยากรมนุษย
และวัสดุ ยุทธวิธี
แกปญหา
การออกแบบ
กระบวนการ

กระบวนการ

ผลผลิต

เพื่อหาและ
เพื่อการเปรียบเทียบ
พยากรณ
ผลผลิตกับ
เกี่ยวกับ
วัตถุประสงคและ
กระบวนการ
ขอมูลที่ไดจาก
ขอบกพรอง
สภาพแวดลอม
ในแบบแผน
ปจจัยเบื้องตน
การดําเนินงาน และกระบวนการ
การหาขอมูล โดยการ
1. วัดตัวเกณฑ
เกี่ยวกับการ
ที่สอดคลอง
ตัดสินใจ
กับจุดมุงหมาย
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน และ 2. เปรียบเทียบผล
การวัดกับเกณฑ
การเก็บขอมูลที่
มาตรฐานที่
เกี่ยวกับการ
กําหนดไว
ดําเนินงาน
3. แปลผลการ
โดยการ
เปรียบเทียบ
ควบคุมปญหา
และอุปสรรคที่จะ โดยพิจารณา
เกิดขึ้นในกิจกรรม ทั้งดานปริมาณ
โดยการหาขอมูล และคุณภาพ
ที่เฉพาะที่จะใช
ในการตัดสิน
การดําเนินการ
และการบรรยาย
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ
ในกระบวนการ
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การประเมิน
เรื่อง
จุดมุงหมาย

สภาวะแวดลอม

4. วิเคราะหสาเหตุที่
ทําใหเกิดความ
แตกตางระหวาง
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ความสัมพันธ 1. เพื่อการตัดสินใจ
กับกระบวนการ เลือกสภาพการณ
ตัดสินใจ
ที่จะทําโครงการ
2. ตัดสินใจเกี่ยวกับ
เปาหมาย
3. เพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับ
จุดมุงหมาย
เกี่ยวกับการ
แกปญหา

ปจจัยเบื้องตน

เพื่อการเลือก
แหลงทรัพยากร
ที่จะใชในการ
สนับสนุน
โครงการ
การเลือกยุทธวิธี
และการออกแบบ
การดําเนินงาน

กระบวนการ

ผลผลิต

เพื่อการปฏิบัติ 1. เพื่อการตัดสินใจ
โครงการ และ
เกี่ยวกับโครงการ
การตรวจสอบ
วาจะทําตอไป
ปรับปรุง
จะยกเลิก
แบบแผน
ปรับปรุง หรือเนน
ของโครงการ
ที่จุดใด
และกระบวนการ 2. เพื่อการเชื่อมโยง
โครงการ
กับโครงการอื่น

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 158-159
5. ความสัมพันธระหวางระบบโครงการกับระบบการประเมิน
การประเมินโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ
ระหวางระบบโครงการกับระบบการประเมิน ดังนี้

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางระบบโครงการกับระบบการประเมิน
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ตัวอยางองคประกอบ
ที่จะประเมิน

ระบบโครงการ

ระบบการประเมิน

ปจจัย
เบื้องตน

การประเมิน
ปจจัยเบื้องตน

1. บุคลากร
2. วัสดุ อุปกรณ
3. งบประมาณ

การประเมิน
สภาวะ
แวดลอม

1. สภาพชุมชน, โรงเรียน
2. องคประกอบดานเศรษฐกิจ
การเมือง
3. นโยบาย/แผนของกรมฯ

การประเมิน
กระบวนการ

1. การจัดองคกร
2. การเรียนการสอน
3. การจัดดําเนินการ

สภาวะ
แวด
ลอม

กระบวนการ

ผลผลิต

การประเมิน
ผลผลิต

ที่มา : สุวิทย มูลคํา และสุนนั ทา สุนทรประเสริฐ. 2550 : 160

1. คุณลักษณะที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเ ขารวมโครงการ
2. ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจาก
โครงการ
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ดังนัน้ ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ผูรายงานไดเลือกรูปแบบประเมิน CIPP Model
เสนอโดยสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) แหงมหาวิทยาลัย Ohio State University สหรัฐอเมริกา คํายอ
ของการประเมินโครงการ คือ
C = Context
หมายถึง บริบท
I = Input
หมายถึง ปจจัยนําเขา
P = Process
หมายถึง กระบวนการ
P = Product
หมายถึง ผลผลิต
สภาพโรงเรียนบานมะกอก
1. ประวัติความเปนมา
โรงเรียนบานมะกอก ตั้งอยูที่บา นมะกอก หมูท ี่ 9 ตําบลดงใหญ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2483 เดิมมีชื่อวาโรงเรียนประชาบาลตําบลทาหลวง 7 (วัดมะกอก) เปนโรงเรียนประชาบาล
ประเภทนายอําเภอจัดตั้ง หลวงอํานาจทีสฤษดิ์ดํารงเปนนายอําเภอในขณะนั้น นายนพ อุไรรัตน
เปนครูใหญคนแรก มีนกั เรียน 75 คน เปดสอนเพียงชัน้ เดียว คือชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 มีครู 1 คน
อาศัยศาลาการเปรียญวัดมะกอกเปนสถานที่เลาเรียน และเปดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ในป พ.ศ.2487 ปการศึกษา 2521 เปดสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2522 เปดสอนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 และในปการศึกษา 2539 โรงเรียนไดรับอนุมัติใหเปดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบานมะกอกจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปจจุบันทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในปการศึกษา 2552 เขตพื้นที่บริการ 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 8 บานโนนขาม – โนนตูม หมูที่ 9
บานมะกอก และหมูท ี่ 16 บานโนนซาด – ไผลอม ปจจุบันมีนักเรียน จํานวน 175 คน ขาราชการครู
จํานวน 10 คน พนักงานราชการ จํานวน 2 คน ครูอัตราจาง จํานวน 1 คน ลูกจางประจํา 1 คน
โดยมี นางฉันทนา โรจนบูรณาวงศ เปนผูอํานวยการโรงเรียน โดยมีปรัชญา คําขวัญ วิสัยทัศน
ภารกิจ เปาประสงค และกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
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ปรัชญา “วิชฺชา น สมฺปนฺโน” หมายถึง ความรูคูคณ
ุ ธรรม
คําขวัญ “รูหนาที่ มีวนิ ยั ใฝความรู เชิดชูชาติ ศาสน กษัตริย”
วิสัยทัศน “โรงเรียนบานมะกอกมุง มัน่ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรูคูคุณธรรม ครูมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู ประสานความรวมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา”
ภารกิจ
1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย
2. พัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่องใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ดีตออาชีพ ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดเรียนรู
4. ประสานความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอืน่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เปาประสงค
1. นักเรียนทุกคนมีความรูค ูคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
2. ครูทกุ คนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
4. ชุมชนมีสว นรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
1. มีระเบียบวินัย
2. ตรงตอเวลา
3. มีความรับผิดชอบ
4. ประหยัด อดออม
ขอมูลแผนการจัดชั้นเรียนและจํานวนนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนตน ปจจุบันทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2552
มีนักเรียนทั้งสิน้ 175 คน รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4 แผนการจัดชัน้ เรียนและจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2552
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษา
รวมทัง้ หมด

จํานวน
หองเรียน
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3
11

ชาย
5
5
10
10
9
2
10
12
14
57
11
10
12
33
100

จํานวนนักเรียน
หญิง
5
6
11
6
9
6
7
5
5
38
7
11
8
26
75

รวม
10
11
21
16
18
8
17
17
19
95
18
21
20
59
175
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ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานมะกอก
ตารางที่ 5 ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วุฒิ
วิชาเอก
นางฉันทนา
โรจนบูรณาวงศ ผูอํานวยการฯ
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
นางคนึงจิต
จุพิมาย
ครู คศ.2
ค.บ.
คหกรรมศาสตร
นายกิตติศักดิ์ ควบพิมาย
ครู คศ.2
ค.บ.
ประถมศึกษา
นางสาวศรีเรือน สนิทชอบ
ครู คศ.2
ค.บ.
คหกรรมศาสตร
นายบัญชา
อนุญาหงษ
ครู คศ.2
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
นายพีรพล
ดาวไธสง
ครู คศ.2
ค.บ.
พลศึกษา
นายณัทชรพงษ พะโยธร
ครู คศ.1
ค.บ.
วัดผลการศึกษา
นายอภินันท รวยกระบือ
ครู คศ.1
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร
นางนัฐยิ าพร ทุมา
ครู คศ.1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวอนิรส ศาลกลาง
ครูผูชวย
ป.บัณฑิต ภาษาไทย
นายธีระพงษ ดาสม
ครูผูชวย
ค.บ.
วิทยาศาสตรทั่วไป
นายพิศักดิ์
นามศรี
ครู
ค.บ.
พลศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ฟูทรัพยนิรนั ดร
ครู
ค.บ.
ปฐมวัย
นางสาวมลีวัลย บุญอยู
ครูอัตราจาง
ค.บ.
ปฐมวัย
นายเสรี
สนิทชอบ
ชางครุภัณฑ 3 ม.ศ.3
-

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
1. กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก ไดกําหนดเปาหมาย แนวทาง กระบวนการและการดําเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยความรวมมือของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง และชุมชน โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนผูใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานในลักษณะ
ทีมงาน รวมคิด รวมทํา รวมประเมินผลอยางเปนระบบตอเนื่อง ตามขั้นตอนดังเสนอในแผนภาพ
และตารางตอไปนี้

67
ภาพที่ 8 กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
1. วิเคราะหจดุ ที่จะพัฒนาและวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนางานไปสูเปาหมาย

2. การแสวงหาแนวทาง ยุทธศาสตร
วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการปรับปรุง
และพัฒนางานใหเหมาะสม
นักเรียนเปน
ผูมีคุณธรรม

5. การรวมกันชื่นชม และ
เผยแพรผลการพัฒนา

3. การลงมือปรับปรุงและพัฒนางาน
ตามแนวทางยุทธศาสตรและวิธีการ
ที่กําหนดอยางจริงจังรวมกันทุกฝาย

4. การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
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ตารางที่ 6 การดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
การดําเนินงาน
กิจกรรม
1. สรางความตระหนักในการ 1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม
พัฒนานักเรียนใหมี
จริยธรรมนักเรียน
2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ โดย
คุณธรรม โดยบุคลากร
2.1. การบรรยายจากผูรูและผูเกีย่ วของ
ครู นักเรียน และชุมชน
มีสวนรวม
2.2. การรวมกันวิเคราะหอภิปรายและสรุปปญหา
ของนักเรียนและชุมชน
2.3. การนําเสนอขอมูลจากสื่อ และวิเคราะหความสัมพันธ
ของปญหา สาเหตุและผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน
2.4. นําเสนอแนวคิดในการแกปญ
 หานักเรียนขาดคุณธรรม
จากผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน จากแนวคิด
ทฤษฎี และรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ขององคกรตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
3. ปลูกจิตสํานึกคุณธรรมและพัฒนาจิตใจใหแกครู โดยการ
ยกระดับจิตวิญญาณของครูใหเปนเบาหลอมที่ดีใหแกเด็ก
4. ประชาสัมพันธผา นนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
5. สรุปผลการสรางความตระหนักในความสําคัญ ความจําเปน
ในการพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม
2. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 1. สํารวจและวิเคราะหสภาพนักเรียน
2. กําหนดคุณธรรมจริยธรรมที่อยากพัฒนาและอยากจะให
ที่เกีย่ วของ
เกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยขอความคิดเห็นจากที่ประชุมครู
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
3. จัดหาและทําระบบขอมูลเกี่ยวกับสื่อ หรือเครื่องมือ
แหลงสนับสนุนภูมิปญญาชาวบาน มาตรการเพื่อชวยเหลือ
ตลอดจนแนวทางแกปญหาแตละกลุม
4. จัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
5. สรุปสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
นักเรียน
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ตารางที่ 6 (ตอ)
การดําเนินงาน
3. กําหนดแนวทาง
การดําเนินงานรวมกับครู
นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป กครอง
และชุมชน

กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณธรรมเพื่อกําหนด
1.1. เปาหมายของการพัฒนา
1.2. แนวทางการดําเนินงาน
1.3. บทบาทของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครองที่จะนําไปสูเปาหมาย
2. จัดทํารางขอตกลงรวมกันระหวางครูกบั นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชน เพือ่ ดําเนินการพัฒนาตามโครงการ
3. นําเสนอผูท ี่เกีย่ วของเพือ่ ปรับปรุง
4. จัดทําขอตกลงรวมกันในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม
เขียนไวในแผนกลยุทธของโรงเรียน
1. ประชุมคณะทํางานรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรใหสอดคลอง
4. กําหนดแผนยุทธศาสตร
ในการแกปญหาและพัฒนา กับการพัฒนา คือจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
2. นําเสนอแผนโครงการฉบับรางใหคณะกรรมการดําเนินงาน
พิจารณาปรับปรุงและเห็นชอบ
3. ประชาสัมพันธโครงการนําเสนอโครงการตอคณะครู
นักเรียนและชุมชนเพื่อดําเนินการ
5. การดําเนินงานตามโครงการ - ลงมือปฏิบตั ิงานตามโครงการและกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร
ที่กําหนดในแตละกลุมเปาหมาย โดยดําเนินการรวมกัน
ระหวางครูกับนักเรียน ผูปกครองนักเรียน
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ตารางที่ 6 (ตอ)
การดําเนินงาน
กิจกรรม
6. การนิเทศและประเมินผล
1. วางแผนนิเทศและประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานตามแผน
ระหวางการดําเนินงาน
และโครงการ
และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 2. นิเทศการดําเนินงานใหครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
2.1. ความตระหนักความรูความเขาใจของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน
2.2. ขอมูลความรู นวัตกรรมการพัฒนานักเรียน
2.3. ดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาคุณธรรม
นักเรียน
2.4. การดําเนินงานที่สง ผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการ
3. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
ดําเนินการนิเทศภายในและประเมินผล
4. คณะกรรมการดําเนินงานประเมินผลงานตามโครงการพัฒนา
คุณธรรมนักเรียน
5. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม
นักเรียน พิจารณาผลการประเมินปรับปรุงและพัฒนางาน
6. สรุปผลงานการนิเทศ และประเมินผลระหวางดําเนินงาน
7. การประเมินผลการพัฒนา 1. กําหนดวิธกี ารและจัดทําเครื่องมือประเมินผลใหสอดคลอง
กับจุดประสงคของโครงการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม
งานตามโครงการ
2. ดําเนินการประเมินผล
3. วิเคราะหผลการประเมิน
1. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลและรายงาน
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
นักเรียน
3. จัดทํารายงานผลเผยแพรแกครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป กครอง ชุมชน และหนวยงานอืน่ ๆ
4. นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนางานอยางตอเนือ่ ง
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2. คุณธรรมจริยธรรมที่ตอ งการพัฒนานักเรียน
จากการประชุมครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน เพื่อรวม
วางแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนดังกลาวขางตน ที่ประชุมไดกําหนด
คุณธรรมที่จะพัฒนาและอยากจะใหเกิดขึน้ ในตัวนักเรียน ดังนี้
1. ความมีวินยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความขยัน
4. ความซื่อสัตย
5. ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
6. ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ
7. ความสุภาพ
8. ความยุติธรรม
9. ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม
10. ความสามัคคี
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิ
พุทธฉือจี้ ไตหวัน
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนหนวยงานที่ทาํ หนาที่จัดการศึกษาใหแกนกั เรียน เพื่อใหนักเรียน
เปนผูมีความรู ความสามารถในดานวิชาการตาง ๆ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการที่จะใชในการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากเปนแหลงเรียนรูแลวหนาทีท่ ี่สําคัญอีกประการหนึง่
ของโรงเรียนคือการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคแกนกั เรียน
ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่งแกนักเรียน เพราะสังคมในปจจุบนั มีสิ่งยั่วยุและแบบอยางที่ไมดี
ปรากฏใหเยาวชนไดรับรูและเลียนแบบเปนจํานวนมาก หากนักเรียนไมไดรับการฝกฝน อบรมขัดเกลา
พฤติกรรมใหดีแลว นักเรียนอาจมีปญหาดานความประพฤติ ปฏิบัติตัวไมเหมาะสมและจะเปนปญหา
แกสังคมสวนรวมในภายภาคหนา โรงเรียนบานมะกอกไดตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยบูรณาการกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพทุ ธฉือจี้ ไตหวัน
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนกั เรียนตระหนักในคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรมจริยธรรม
2.2 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน ไดแก ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ เอื้อเฟอเผื่อแผและ
เสียสละ ความมีนา้ํ ใจ ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม ความสามัคคี
3. เปาหมาย
3.1 นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90
3.2 นักเรียนรอยละ 80 มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
4. วิธีดําเนินการ/กิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 วิธดี ําเนินการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3 ประชุมคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ
เพื่อมอบหมายงาน/กําหนดปฏิทินงาน
4 ดําเนินงานตามโครงการ
4.1 กิจกรรมเขาคายคุณธรรมนักเรียน
4.2 กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม
4.3 กิจกรรมจริยศิลปศึกษา
4.4 กิจกรรมจิตอาสา
4.5 กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิ ยั ไดคุณธรรม
4.6 กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต
4.7 กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปญญา
4.8 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
5 สรุปและประเมินผลกิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2551
นายณัทชรพงษ พะโยธร
ตุลาคม 2551
ครูประจําชั้น
ตุลาคม 2551
นายณัทชรพงษ พะโยธร
1 พฤศจิกายน 2551
ถึง 31 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ครูเวรประจําวัน
ครูประจําชั้น
นายณัทรชรพงษ พะโยธร
ครูเวรในแตละสัปดาห
กันยายน 2552

นายณัทชรพงษ พะโยธร

5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
1 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 สิงหาคม 2552 รายละเอียดดังปฏิทินปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 8 ปฏิทินปฎิบัติงาน
ที่

กิจกรรม

1 วิเคราะหผลการประเมินโครงการ
และขอเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานที่ผา นมา
2 ประชุมชี้แจงโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
3 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
4 กําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินงาน
และผูมีสวนเกีย่ วของ
5 เตรียมการดานสถานที่
งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ
ที่ใชในการดําเนินงาน
6 ประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับ
การดําเนินโครงการ
7 ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
8 สรุปผล ประเมินผล
การดําเนินงาน ตามโครงการ

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ผูอํานวยการ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
- ผูอํานวยการฯ
- คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณทีใ่ ช 13,000 บาท รายละเอียดงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 รายละเอียดงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการกิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรมเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม
กิจกรรมจริยศิลปศึกษา
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิ ัย
กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต
กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปญญา
กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
รวมงบประมาณทั้งสิน้

จํานวนเงิน
3,000 บาท
3,000 บาท
2,500 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
13,000 บาท

7. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
8. การประเมินผล รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 รายละเอียดการประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอ ยกวารอยละ 95
2 นักเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
1. เห็นคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรม
จริยธรรม
2. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม 10 ดาน ไดแก
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน
ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความสุภาพ
ความยุตธิ รรม ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม
ความสามัคคี

วิธีวัดประเมินผล
- สํารวจ
- สังเกต
- สอบถาม

เครื่องมือในการใช
- แบบสํารวจ
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียนโรงเรียนบานมะกอก ตระหนักในคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรม
จริยธรรม
9.2 นักเรียนโรงเรียนบานมะกอก สามารถนําคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนปลูกฝงไปใช
ในชีวิตประจําวัน และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ณัทชรพงษ พะโยธร ผูเสนอโครงการ
(นายณัทชรพงษ พะโยธร)
ครู คศ.1
กิตติศักด ควบพิมาย ผูเห็นชอบโครงการ
(นายกิตติศักด ควบพิมาย)
ครู คศ.2
ฉันทนา โรจนบูรณาวงศ ผูอนุมตั ิโครงการ
(นางฉันทนา โรจนบูรณาวงศ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะกอก
4. รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
เพื่อใหการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม
ของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ไตหวัน บรรลุวัตถุประสงค โรงเรียนจึงไดจดั กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เพื่อเปนการปลูกศรัทธา สรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต จึงไดจัดเขาคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้คือ
2.1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมที่สถานศึกษา
ในประเทศไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใชเปนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมาเปนเวลานานหลายยุคหลายสมัยแตเปนรูปแบบที่ยังนิยมใชอยูในปจจุบัน เชน กิจกรรม
การเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต และอบรมคุณธรรมนักเรียนเพือ่ ปลูกฝงคุณธรรมในตอนเชา
กอนเขาเรียน การใหขอคิดในดานการเรียน ดานความประพฤติและการอยูรวมกันในสังคม ซึง่
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สามารถปลูกฝงความคิดคานิยมที่ดงี ามไดทุกเรื่อง กิจกรรมนั่งสมาธิกอนเขาเรียนตอนเชาและตอน
บาย กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียนกอนเขาแถว
เคารพธงชาติตอนเชา ซึง่ โรงเรียนบานมะกอกเห็นวา เปนกิจกรรมที่มีประโยชนและมีคุณคาในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้
2.1.1 กิจกรรมเขาแถวดีมวี นิ ัย เปนกิจกรรมเขาแถว เคารพธงชาติ สวดมนต
กลาวคําปฏิญาณตน แผเมตตา นําเสนอขาวสาร เหตุการณทงั้ ในและตางประเทศ ใหขอคิดและ
ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในดานการเรียน ดานความประพฤติและการอยูรวมกันในสังคม ซึง่ ครูเวร
สามารถอบรมคุณธรรมนักเรียนไดทุกหัวขอ และยังเปนกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมคี ุณธรรม
ดานความมีระเบียบวินัย และปลูกฝงความรักชาติ ศาสน กษัตริย
2.1.2 กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต เปนกิจกรรมที่นําเสนอขอคิด ประสบการณ
การสอนคุณธรรมตาง ๆ ในการดําเนินชีวติ สามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไดทุก
หัวขอ
2.1.3 กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปญญา เปนกิจกรรมทีส่ งเสริมใหนักเรียน
ไดฝกสมาธิอยางตอเนื่อง โดยนัง่ สมาธิ และสมาทานศีลทุกวันกอนเขาเรียนในภาคบาย เปนกิจกรรม
พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมในดานความมีสติ ความมีวินยั การทําจิตใจใหสะอาดไมขุนมัว
2.1.4 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห เปนกิจกรรมที่ใหนกั เรียนทุกคนสวดมนต
ในชั่วโมงสุดทายของวันศุกร และมีการอบรมคุณธรรมใหแกนกั เรียนหลังสวดมนต ครูที่รับผิดชอบ
สามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไดทุกหัวขอ
2.2 กิจกรรมที่ใชในการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน
2.2.1 กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม เปนกิจกรรมที่นาํ เสนอนิทานธรรมะ/
วาทธรรม ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมสามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมไดทุกหัวขอ
2.2.2 กิจกรรมจริยศิลปศึกษา เปนกิจกรรมที่มูลนิธิพทุ ธฉือจี้ ไตหวันจัดขึ้น
เพื่ออบรมคุณธรรม ความประพฤติ มารยาท วินัย และความรูใหแกนกั เรียนผานศิลปะและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม เชน การชงชา การจัดดอกไม การเขียนพูก นั จีน มารยาทและวัฒนธรรมฉือจี้ โดยหมุนเวียน
เรียนศิลปะดานละ 8 สัปดาห โรงเรียนไดนํามาประยุกตกับกิจกรรมดานศิลปะแขนงตาง ๆ ไดแก
การวาดภาพระบายสี การหยดสี การฉีกกระดาษตัดปะ เปนกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม
ในดานความรับผิดชอบ มุงมั่น ขยัน อดทน ความมีสติ ความละเอียดรอบคอบ
2.2.3 กิจกรรมจิตอาสา เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนทุกคนมีจิตอาสาในการดูแล
รักษาทําความสะอาด จัดตกแตงสถานที่/พื้นที่ของโรงเรียนทุกเชากอนเขาแถวหนาเสาธง การนํา
นักเรียนไปพัฒนาบาน วัด โรงเรียนตามโอกาสอันควร การจัดอาสาสมัครหองสมุด อาสาสมัคร
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สาธารณสุขในโรงเรียน อาสาสมัครหองพยาบาล เปนกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมในดาน
ความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ความมีน้ําใจ ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม และ
ความสามัคคี (กิจกรรมนี้ สถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแหงจัดใหนักเรียน/นักศึกษาได
ดําเนินกิจกรรมอยูแลว เชน คายอาสาพัฒนา การพัฒนาบาน วัด โรงเรียน แตโรงเรียนบานมะกอก
ยังไมดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร จึงนํามาบรรจุเปนกิจกรรมในโครงการ)
5. รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ โรงเรียน
ไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ดังตอไปนี้
5.1 กิจกรรมนิทานธรรมะ/วาทธรรม
“กระบวนการสอนวาทธรรม – คุณธรรมใหเขาถึงจิตใจเด็ก เปนการสอนโดยใช
รูปภาพ คํา หรืออะไรก็แลวแตที่ทําใหคนเกิดจิตสํานึก ลวนแตไดเรียกวา เปนการสอนวาทธรรม
ทั้งสิน้ ” กระบวนการศึกษาของฉือจี้ ไมวา จะเปนการสอนวิชาการหรือคุณธรรมสอนเด็กเล็ก เด็กโต
แมกระทัง่ ครู มีกระบวนการสอนเหมือนกันถึงขั้นปลูกฝงคุณธรรม ตองมีขั้นตอนอยางนอย 6 ขั้น
กลาวคือ
- เขาใจ อธิบายใหเขาใจถึงโศลกธรรมนั้น วาทําแลวจะเกิดผลดี ผลเสียอยางไร
โดยใชรูปแบบเลานิทาน หรือสื่อวิดิทัศนทนี่ าสนใจเหมาะสมกับวัยของผูฟง
- คิด เปดโอกาสใหผฟู งคิดเปรียบเทียบกับตนเองในสถานการณตาง ๆ
- แสดงออก มีพนื้ ที่ใหผฟู ง แสดงออกถึงจินตนาการของตนในรูปของภาพวาด
เรียงความ ละคร เปนตน เปรียบดั่งการเพาะเมล็ดพันธุแหงความดีในจิตใจของผูฟง
- กระตุนจิตเมตตา ดวยหลักคิดทีว่ าทุกคนมีจิตแหงพุทธะอยูแลว จึงตองนําพา
ผูฟงใหไปสัมผัสกับ “ความจริง” คือผูประสบทุกขในสถานที่ตาง ๆ เชน โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็ก
กําพรา เด็กพิการ สถานสงเคราะหคนชรา เพื่อกระตุน ใหเกิดจิตสงสาร เมตตา
- ทําทันที กระตุนใหผูฟง ลงมือกระทํา “ความดี” ชวยเหลือผูประสบทุกขเหลานัน้
ทั้งดวยวัตถุและจิตใจ เปรียบดั่งการงอกของเมล็ดพันธุแ หงความดี
- สนับสนุนและทําซ้ํา มีพื้นที่ใหแลกเปลี่ยนประสบการณคุณธรรมของแตละคน
เพื่อใหเกิด “ความงาม” ในจิตใจทั้งตอตนเองและผูอื่น ตลอดจนการสนับสนุนใหทาํ กิจกรรมซ้าํ เปน
ประจํา เพื่อบมเพาะความดีงามใหเติบโตแข็งแรง
รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ครูนาํ วาทธรรม/นิทาน/วิดิทัศน/เหตุการณที่นาสนใจที่เปนขอคิดในการดําเนิน
ชีวิตมาเลาใหฟง/ใหชม
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2. ใหนกั เรียนวาดรูป/เรียงความ/เขียนแผนผังความคิด/แสดงละคร/สรุปเรื่องที่ได
ฟง/ชม หรือทํากิจกรรมในใบงานทีก่ ําหนด
4. นักเรียนเก็บผลงานในแฟมสะสมผลงาน
3. ใหนกั เรียนนําเสนอผลงานในรูปของการจัดบอรด/แสดงผลงาน
5.2 กิจกรรมจริยศิลปศึกษา
จริยศิลปศึกษา เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม คุณงามความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของบุคคล ศิลปะเปนเรื่องของความงามของสิ่งตางที่เกิดขึ้นกับตัวเราและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
จริยศิลปศึกษา จึงเปนเรื่องของความงดงามที่เกิดจากการทําจิตใหสงบ มีสมาธิ แลวใชสมาธิอัน
แนวแนนั้นสรางสรรคสิ่งสวยงามตามความตองการของเรา กิจกรรมจริยศิลปศึกษาจึงเปนกิจกรรม
การทํางานหรือสรางสรรคผลงานใหงดงามโดยใชสมาธิ สติ จิตที่สงบในการทํางาน
รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ใหนกั เรียนเลือกกิจกรรมจริยศิลปศึกษาทีน่ ักเรียนสนใจ
2. ใหนกั เรียนสรางสรรคผลงานทีน่ ักเรียนสนใจในวัน เวลาที่กาํ หนด
3. นําเสนอผลงานโดยการนําเสนอหนาชัน้ เรียน/จัดนิทรรศการ/จัดปายนิเทศ
4. เลือกผลงานที่ดีและมีคณ
ุ ภาพมอบใหคนที่เรารัก เชน พอ แม ญาติพี่นอง ครู
อาจารย หรือเพื่อน ตามโอกาสและวาระตาง ๆ เชน ปใหม วันพอ วันแม วันแหงความรัก เพื่อปลูกฝง
ความกตัญู การบริการผูอื่น
5.3 กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสาเปนกิจกรรมที่มงุ เนนใหนกั เรียนไดมีสวนรวมในการดูแลโรงเรียน
ดานความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย รมรื่น สวยงาม การสมัครเปนอาสาสมัคร เพื่อดูแล
ชวยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ เปนการฝกนักเรียนใหมีจิตสาธารณะ และมีสวนรวมในการดูแล
รักษาความสะอาดของโรงเรียน สงเสริมคุณธรรมดานความรับผิดชอบ ความสามัคคี การทํางาน
เปนหมูคณะ รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครู นักเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินงาน
2. กําหนดกิจกรรมจิตอาสาที่นกั เรียนเขารวม ดังนี้
2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียน
2.2 อาสาสมัครหองสมุด
2.3 ตาวิเศษ (เฝาระวังการปดน้ํา – ไฟ เมื่อเลิกใช การเก็บขยะ)
2.4 อาสาสมัครชวยเหลือผูอ ื่นตามโอกาสวาระ
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2.5 การดูแลรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน โดยการแบงเขตและมอบหมายพืน้ ที่ให
รับผิดชอบ แบงนักเรียนตามชั้นเรียน โดยมีครูประจําชัน้ เปนที่ปรึกษา การทําความสะอาดหองเรียน
การมีจิตสาธารณะตอครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
3. ครู/คณะกรรมการนักเรียนที่รับผิดชอบนํานักเรียนดําเนินตามงานทีก่ ําหนดไว
4. นักเรียนบันทึกกิจกรรมที่ตนทําลงสมุดบันทึกความดีของแตนเอง
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
6. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลแกผูบริหารโรงเรียนตอไป
7. นําผลสรุปการปฏิบัติงานเสนอผูบริหารโรงเรียน
5.4 กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต
คุณธรรม เปนคุณความดีที่เกิดขึ้นในจิตสํานึกของคน เปนแนวทางในการกําหนด
พฤติกรรมของคนในทางที่ดีงาม ทําใหสงั คมอยูกนั อยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน ไมมงุ ราย
ตอกัน แตกลับชวยเหลือเกือ้ กูล มีเมตตาตอกัน หากคนในสังคมขาดคุณธรรมในจิตใจแลว ทุกสิ่งทุก
อยางจะเสื่อมลง หาความสุขไมได กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรม ให
ความรู และฝกปฏิบัติใหนักเรียนเปนคนดี มีศีลธรรมอันดีงาม
รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ครูนําเสนอกิจกรรมคุณธรรมนําชีวิตตามตารางกิจกรรมที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานกําหนดไว โดยมีกิจกรรมดังนี้
- ใหความรู แนวคิด แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
- วาดรูป/เรียงความ/เขียนแผนผังความคิด/แสดงละคร/สรุปเรื่องที่ไดฟง/ชม
หรือทํากิจกรรมในใบงานที่กาํ หนด
- นําเสนอผลงาน/สรุปความรู แนวคิดทีน่ กั เรียนไดรับ
2. นิมนตพระสงฆมาแสดงธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาส
3. นักเรียนรักษาศีล ปฏิบัตธิ รรมในวันพระ
4. การจัดคายคุณธรรมใหนักเรียน
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม เสนอผูบริหารโรงเรียนทราบ
5.5 กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิ ยั
กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิ ัย เปนกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนมีวินัยในเรื่องการควบคุมกาย
วาจา และใจ การตรงตอเวลา ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนกั เรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติตน
เปนคนดี ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและสังคม
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การสรางนักเรียนใหมีระเบียบวินยั เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ตองเริ่มดวยการ
สรางวินัย ดวยการปฏิบัติตนหรือการควบคุมตนทัง้ กาย วาจา ใจ และยอมรับกฎ ระเบียบขอบังคับ
ของโรงเรียน เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข รับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ เปนผูพูดและผูฟ ง
ที่ดี เคารพสิทธิของผูอื่น ตรงตอเวลา หากนักเรียนสามารถปฏิบัติตนดังกลาวไดเปนอยางดีก็จะ
สงผลใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปดวยความเรียบรอย สงบสุข บังเกิดผลดี มีระเบียบวินัยตามที่
โรงเรียนตองการ
รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. แบงนักเรียนออกเปนชั้นและกําหนดการเขาแถวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง
ในตอนเชาและเดินกลับชัน้ เรียน โดยใหนกั เรียนเขาแถวหนาเสาธงเปนรายชัน้ มีคณะกรรมการ
นักเรียนทีเ่ ปนตัวแทนแตละชั้นรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม หลังเขาแถว เคารพธงชาติ
สวดมนต กลาวคําปฏิญาณตน แผเมตตา นักเรียนจะนําเสนอขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ทีน่ าสนใจ
ครูเวรประจําวันใหขอคิดและปลูกฝงคานิยมที่ดงี ามในดานการเรียน ดานความประพฤติและการอยู
รวมกันในสังคม .
2. นักเรียนเดินเขาแถวกลับหองเรียนอยางเปนระเบียบ
3. นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเองที่ปฏิบัติกิจกรรม ในแตละวัน
รายงานตอครูประจําชั้น
4. ครูทุกคนเคารพธงชาติรว มกับนักเรียนทุกวันหนาเสาธงเปนประจํา ครูประจํา
ชั้น และครูเวรประจําวันดูแลติดตามผล โดยการสังเกตการณปฏิบัติตนขณะเขาแถวเคารพธงชาติ
รองเพลงชาติ สวดมนต เดินแถวมาเขาแถวเคารพธงชาติ เดินแถวกลับชั้นเรียน
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โดยใหครูเวรประจําวันบันทึก
การปฏิบัติกิจกรรมเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบทุกวัน
5.6 กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต
คุณธรรม เปนคุณความดีที่เกิดขึ้นในจิตสํานึกของคน เปนแนวทางในการกําหนด
พฤติกรรมของคนในทางที่ดีงาม ทําใหสงั คมอยูกนั อยางรมเย็นเปนสุข ไมเบียดเบียนกัน ไมมงุ ราย
ตอกัน แตกลับชวยเหลือเกือ้ กูล มีเมตตาตอกัน หากคนในสังคมขาดคุณธรรมในจิตใจแลว ทุกสิ่ง
ทุกอยางจะเสือ่ มลง หาความสุขไมได กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิตเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมให
ความรู และฝกปฏิบัติใหนักเรียนเปนคนดี มีศีลธรรมอันดีงาม
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รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครู นักเรียน เพื่อชี้แจงปญหาและวัตถุประสงคของกิจกรรม
2. การดําเนินกิจกรรม ทุกเชาวันศุกร โดยครูประจําชั้นเปนผูรับผิดชอบนักเรียนใน
ประจําชั้นของตนเอง โดยดําเนินการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหัวขอที่คณะกรรมการดําเนินงาน
กําหนดไว
3. นิมนตพระสงฆมาแสดงธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเขาคายคุณธรรมใหแกนกั เรียน
4. รณรงคใหนักเรียนรักษาศีล ปฏิบัติธรรมในวันพระ
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล โดยบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
6. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารโรงเรียนรับทราบ
5.7 กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปญญา
การฝกควบคุมจิตใหสงบจะเปนบอเกิดแหงปญญา สามารถกระทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดอยางรวดเร็วถูกตอง เกิดผลดีแกตนเองและสวนรวม การฝกฝนจิตใหมีสมาธิของนักเรียนเปนการฝก
ใหนักเรียนรูจกั ควบคุมกาย วาจา และใจ โดยเฉพาะจิตใจ การทํางานทุกอยางถาจิตใจมีสมาธิจะ
ทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ การฝกฝนใหนักเรียนรูจักควบคุมจิตใจใหสงบจดจอในงานทีท่ ํา
จะทําใหผลงานประสบผลสําเร็จในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งสมาธิเปนสิ่งที่เราควบคุมและฝกปฏิบัติได
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและรูจักควบคุมจิตใจ ไดฝกปฏิบัติการฝกสมาธิจิตอยางถูกตองอยางตอเนื่อง
จึงไดจัดกิจกรรมฝกสมาธิสาํ หรับนักเรียนขึน้
รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครู นักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมตามปฏิทนิ
การปฏิบัติกิจกรรมแตละวัน เริ่มจากโดยกําหนดใหนักเรียนสมาทานศีล นัง่ สมาธิ และแผเมตตา
กอนเขาเรียนในภาคบายทุกวัน วันละประมาณ 15 นาที
2. บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมสมาธิ
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
5.8 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาหเปนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ที่สืบเนื่องกันมาเปนเวลานานหลายยุคหลายสมัย โดยใหนักเรียนทุกคนสวดมนตในชั่วโมงสุดทาย
ของวันศุกรสุดสัปดาห การสวดมนตจะเปนการสวดมนตทํานองสรภัญญะ เปนบทสวดมนตบูชา
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ บูชาพระคุณพอแม ครูอาจารย หลังจากนั้นครูจะ

82
อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน ครูที่รับผิดชอบสามารถสอดแทรกและปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมไดทุกหัวขอ กอนเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ประชุมคณะครู นักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม กําหนดหัวขอ
ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนาใหแกนักเรียน
2. จัดทําปฏิทนิ การปฏิบัติกจิ กรรม และกําหนดตารางครูผูรับผิดชอบ
3. ดําเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
4. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน โดยใหครูผูรับผิดชอบแต
ละสัปดาหบนั ทึกการปฏิบัติกิจกรรมเสนอผูบริหารโรงเรียนทราบ
6. ผูรับผิดชอบและวัน/เวลาในการจัดกิจกรรมประจําวัน
โรงเรียนกําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโดยใหเลือกกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจและใชเวลา 08.30 – 09.00 น. ในการจัดกิจกรรมประจําวัน รายละเอียดดังนี้
6.1 ผูรับผิดชอบกิจกรรมประจําวัน
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 จุพิมาย
6.1.2.3 นายกิตติศักดิ์ ฟูทรัพยนิรันดร
6.1.3 กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต ผูรับผิดชอบคือ ครูประจําชัน้ ทุกคน
6.1.4 กิจกรรมจิตอาสา ผูรบั ผิดชอบคือ ครูประจําชั้นและครูเวรประจําวัน
6.1.5 กิจกรรมเขาแถวดีมวี นิ ัยไดคุณธรรม ผูรับผิดชอบคือ ครูเวรประจําวัน
6.1.6 กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปญญา ผูรับผิดชอบคือ นายณัทชรพงษ พะโยธร
6.1.7 กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห ผูรับผิดชอบคือ ครูเวรประจําวัน
6.2 วัน/เวลาในการจัดกิจกรรมประจําวัน
โรงเรียนกําหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกวัน ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 วัน/เวลาในการจัดกิจกรรมประจําวัน
วัน/นักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร
กิจกรรมวาทธรรม - คุณธรรม
ชวงชัน้ 1 ชวงชัน้ 2 ชวงชัน้ 3
กิจกรรมจริยศิลปศึกษา
ชวงชัน้ 2 ชวงชัน้ 3
ชวงชัน้ 1
กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต
ทุกระดับชัน้
กิจกรรมจิตอาสา
ทุกชวงชัน้ (07.30 – 08.00 น.) และตามโอกาส
กิจกรรมเขาแถวดีมีวนิ ัยไดคุณธรรม
ทุกชวงชัน้ (08.00 – 08.30 น.)
กิจกรรมพัฒนาสมาธิ เสริมปญญา
ทุกชวงชัน้ (12.45 – 13.00 น.)
ทุกระดับชัน้
กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
ชั่วโมง
สุดทาย
กิจกรรม

หมายเหตุ โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมใหนกั เรียนทุกระดับชัน้ ยกเวนชัน้ อนุบาล แตกลุมประชากร
ในการประเมินโครงการครั้งนี้คือ นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
พระมหาประโยชน ตะพงษ (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการฝกอบรม
ศีลธรรม คาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับนักเรียน วัตถุประสงค เพื่อประเมิน
ประเมินโครงการฝกอบรมศีลธรรม คาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับนักเรียน
ในองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิต กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน พระวิทยากร นักเรียน ผูปกครองผูผา นการอบรมที่
เขารวมโครงการฝกอบรมศีลธรรม คายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 239 คน
ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินดานสภาวะแวดลอม ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการของ
ผูบริหาร ครูผสู อน และพระวิทยากร ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ
ยอย พบวา อยูในระดับมาก ทุกองคประกอบ สวนดานผลผลิตของโครงการ นักเรียนและผูปกครอง
นักเรียนผูผานการอบรมมีความเห็นวา นักเรียนผูผานการอบรมศีลธรรม ไดแก ศีล 5 และหนาที่ 6
ไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก
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บรรเลง รสฉ่ํา (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณเขต 1 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อทราบสภาวะแวดลอม(Context) ปจจัยเบื้องตน (Input) กระบวนการ (Process)
การดําเนินงาน และผลผลิต (Product) ของโครงการ เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
กอนและหลังดําเนินการตามโครงการ และเพื่อทราบผลกระทบของโครงการ (Impact) ไดแกผลทีเ่ กิด
กับนักเรียน ครู และโรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน ผูปกครองนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 - 6
และครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ปการศึกษา 2549 ผลการประเมินพบวา
1. การประเมินดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของผูทรงคุณวุฒิ
เห็นวา วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และกิจกรรมในโครงการ
ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ผูปกครองนักเรียน และครูเห็นวา วัตถุประสงคของโครงการ
มีความเหมาะสม มีความชัดเจนเขาใจงายสามารถนําไปปฏิบัติได ประเมินผลได มีความสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของโรงเรียน มีความตองการในการจัดกิจกรรมในโครงการ อยูในระดับมากถึง มากทีส่ ุด
2. การประเมินดานปจจัยเบื้องตน ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ผูปกครองนักเรียน
และครู พบวา การประเมินปจจัยเบื้องตนทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ ไดแก บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ เวลาและสถานที่ มีความเพียงพอและเหมาะสม อยูในระดับมากถึงมากที่สุด ความ
คิดเห็นของนักเรียน ดานปจจัยเบื้องตน อยูในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน
ดานปจจัยเบือ้ งตนอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของครูดานปจจัยเบือ้ งตน อยูในระดับมาก
3. การประเมินดานกระบวนการของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ผูปกครอง
นักเรียนและครูในการดําเนินโครงการ มีการกําหนดแผนงานโครงการและการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ การประชุม การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ การกํากับติดตามประเมินผล และการ
ประชาสัมพันธ ภาพรวมอยูใ นระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียน ดานกระบวนการ ดําเนินโครงการ
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สดุ ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ดานกระบวนการดําเนินโครงการ
ภาพรวมอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของครู ดานกระบวนการ ดําเนินโครงการ ภาพรวมอยูในระดับ
มาก
4. การประเมินดานผลผลิตของโครงการ ภายหลังการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ปการศึกษา 2549 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียน
ผูปกครองนักเรียนและครู มีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและดานพฤติกรรม
นักเรียน ไดแก มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย มีความประหยัดและอดออม มีสัมมาคารวะ
มีความสามัคคี มีความเมตตาและกตัญูตอผูมีพระคุณ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกในการ
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อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีความมุง มัน่ และอุตสาหะ กลาแสดงออกอยางสรางสรรค
มีความเปนประชาธิปไตย มีการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม มีการนําหลักธรรมในศาสนาไปใช
ในชีวิตประจําวัน ในภาพรวม อยูในระดับมากถึงมากทีส่ ุด ความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง
นักเรียน ดานผลผลิต สอดคลองกันคือ ในภาพรวม อยูใ นระดับมากที่สุด แตความคิดเห็นของครู
ในภาพรวม อยูในระดับมาก การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม พบวา พฤติกรรมจริยธรรมหลัง
และกอนการดําเนินโครงการ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลกระทบของโครงการ พบวา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ครูและนักเรียนไดรับเกียรติบัตร
ยกยองชมเชยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 และหนวยงานอืน่ จํานวนมาก ประชาชนมีความศรัทธานําบุตรหลานมาเขาเรียน
จํานวนมาก
ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการเสริมสรางและพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบานดงแสนตอ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผล
การดําเนินโครงการเสริมสราง และพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในโรงเรียนบานดงแสนตอ
โดยการประยุกตรูปแบบการประเมินแบบ “ ซิปปโมเดล ” (CIPP Model) 3 ดาน คือ ดานปจจัย
นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต และเปรียบเทียบผลการดําเนินโครงการเสริมสราง และ
พัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในนักเรียนที่ศกึ ษาในระดับชวงชั้นที่แตกตางกัน ดานผลผลิต
8 ดานคือ ดานความขยัน ดานความประหยัด ดานความซื่อสัตย ดานความมีวินยั ดานความสุภาพ
ดานความสะอาด ดานความสามัคคี และดานความมีนา้ํ ใจ กลุมตัวอยาง ไดแก ครูจํานวน 19 คน
และนักเรียนจํานวน 94 คน รวมจํานวน 113 คน ในปการศึกษา 2550 ไดมาโดยวิธกี ารสุมแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผลการดําเนินโครงการ
เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ พบวา ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ
อยูในระดับมากทุกดาน และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสําหรับนักเรียน ดานผลผลิต อยูในระดับมาก
3 ดาน เรียงตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ดานความสะอาด ดานความมีน้ําใจ และดานความมีวินัย
และอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน เรียงตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ดานความสามัคคี ดานความ
ซื่อสัตย ดานความขยัน ดานความสุภาพ และดานความประหยัด และเมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนิน
โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ ระหวางนักเรียนที่ศกึ ษาในระดับชวงชั้นที่
แตกตางกัน ในดานผลผลิตทั้ง 8 ดานโดยรวมพบวาไมมคี วามแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวามีความแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานความประหยัด และดานความมีวนิ ัย สวนอีก 6 ดาน คือ
ดานความขยัน ดานความซือ่ สัตย ดานความสุภาพ ดานความสะอาด ดานความสามัคคี และดาน
ความมีน้ําใจไมมีความแตกตางกัน
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ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการพัฒนาวินยั นักเรียน
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา วัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินการดําเนินงานโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนใน 5 ดานคือ ดานบริบท (Context) ดานปจจัย
เบื้องตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) ดานผลผลิต (Product) และดานผลกระทบ (Impact)
2) เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาวินยั นักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา กลุมตัวอยาง ไดแก
ครูผูสอน และนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ความคิดเห็นของ
ครูผูสอนตอโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ทั้ง 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริบท (Context) หลักการวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก ดานปจจัยนําเขา (Input) บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ และงบประมาณ มีความเพียงพออยูในระดับมาก ดานกระบวนการ (Process) กระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูใ น
ระดับมาก ดานผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนอยูในระดับ
มาก ดานผลกระทบ (Impact) ครูมีความพึงพอใจตอการพัฒนาวินยั ของนักเรียน อยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของนักเรียน ตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ดานผลผลิต
(Product) โดยภาพรวมนักเรียนมีวนิ ัยในสภาพทีเ่ ปนจริงอยูในระดับมาก
ปรัชญา ไชยโย (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ
ดําเนินงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกีย่ วกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ไดแก
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความมีเหตุผล ความกตัญูกตเวที ความมีวนิ ัย ความเสียสละ
ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตา และความพึงพอใจ
ของบุคลากร ในชุมชนที่มีตอ โครงการ และเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุงที่มตี อโรงเรียน
ผูบริหาร คณะครูและนักเรียน ผลการประเมิน สรุปไดดังนี้
1. ดานบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการ
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นโยบายของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต 1 นโยบายโรงเรียน และความตองการ
จําเปนของโรงเรียนมีความสอดคลองอยูในระดับมาก
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2. ดานปจจัยเบื้องตนของโครงการ พบวา มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยูในระดับมาก
ทุกโครงการ มีรายการที่มีความเหมาะสม/เพียงพอในระดับมากที่สุด คือ การสนับสนุนของฝาย
บริหารและการสนับสนุนของผูปกครองและบุคลากรในชุมชน
3. ดานกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และระดับ
มากที่สุด
4. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบวา
4.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความมีวนิ ัย ความเสียสละ
ความสามัคคี การประหยัด การพึง่ ตนเอง ความขยันหมัน่ เพียร ความเมตตา อยูในระดับมาก และ
มีการปฏิบัติเกีย่ วกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในดานความกตัญูกตเวทีอยูในระดับมากที่สุด
4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีตอโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง พบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดใหมโี ครงการเขาคายอบรมพุทธบุตร มีความพึงพอใจที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สดุ
5. ดานผลกระทบของโครงการ พบวา มีผลกระทบตอโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู และ
นักเรียน โดยไดรับรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งดานวิชาการและดาน
คุณธรรมจริยธรรมจํานวนหลายรายการ
มัทวะ ฉัตรทอง (2551 : บทคัดยอ) ไดทาํ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมทีพ่ ึงประสงค ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ” สังกัดเทศบาลเมือง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม
(Context)ปจจัยนําเขา (Input)กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) (ผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบ
ของโครงการ) โดยมีกจิ กรรมหลัก 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมอบรมคุณธรรม- จริยธรรม กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรม
ธนาคารความดี กิจกรรมกีฬาสีภายใน และ กิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินยั และรับผิดชอบ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการดําเนินงานตามโครงการ ไดแก ครูโรงเรียนเทศบาล 3
“เทศบาลอนุสรณ” ปการศึกษา 2550 ที่ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 15 คน
ครู จํานวน 59 คน นักเรียน จํานวน 489 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 489 คนโดยเปน
ผูปกครองของนักเรียนทีเ่ ปนกลุมตัวอยางแตละคนที่ไดกาํ หนดไว ในกลุมตัวอยางทีเ่ ปนนักเรียน ผล
การประเมินสรุปไดดังนี้
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1. ดานบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยม ที่พงึ ประสงคของนักเรียน คณะกรรมการดําเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความตองการจําเปนในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึ ประสงค
โดยภาพรวม พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
2. ดานปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึง
ประสงคของนักเรียน คณะกรรมการดําเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุน
ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ คานิยมทีพ่ ึงประสงค โดยภาพรวม อยูในระดับ
มากที่สุด
3. ดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึง
ประสงคของนักเรียน นักเรียน ครู และผูปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพ่ งึ ประสงค โดยภาพรวมสอดคลองกันคือ
อยูในระดับมากที่สุด
4. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
ของนักเรียน นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมการแสดงออก ดานคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของนักเรียนกอนการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และหลัง
การพัฒนาอยูใ นระดับมากที่สุด
5. ดานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พงึ ประสงคของนักเรียน ผลการประเมินเปนดังนี้
5.1 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมทีพ่ ึงประสงคของนักเรียนกอนพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และหลัง
การพัฒนาอยูใ นระดับมากที่สุด
5.2 ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมทีพ่ ึงประสงคของนักเรียนกอนการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และหลัง
การพัฒนาอยูใ นระดับมากที่สุด
5.3 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมทีพ่ ึงประสงคของนักเรียนกอนการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และ
หลังการพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด
6. รอยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนปการศึกษา กอนการ
พัฒนา (ปการศึกษา 2549) และปการศึกษาหลังการพัฒนา (ปการศึกษา 2550) โดยภาพรวม
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ปการศึกษาหลังการพัฒนาจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมและดี มีจํานวนมากกวา
ปการศึกษากอนการพัฒนา
จารุณี พวงศรี (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล
ในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรม
ทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน กอนและหลัง การดําเนินโครงการ
3) เพื่อทราบความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ภายหลังจากทีน่ กั เรียนเขารวมโครงการ กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจยั แบงเปน 3 กลุม คือ ครูผสู อน นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2550
ไดแก ครูผูสอน จํานวน 95 คน นักเรียน จํานวน 328 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 328 คน
ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
1. ดานบริบท พบวา โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล มีวัตถุประสงคทชี่ ัดเจนและมีความ
สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม และจากการ
วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมนักเรียน พบวา โรงเรียนมีความจําเปนที่ตองดําเนินงานโครงการดังกลาว
2. ดานปจจัยนําเขา ไดแก การวางแผนดําเนินงานโครงการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ
บุคลากรและงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
3. ดานกระบวนการ ไดแก การดําเนินงานตามแผนและการปฏิบัติกจิ กรรมตามโครงการ
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
4. ดานผลผลิต พบวา
4.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ภายหลังจากทีน่ กั เรียนเขารวมโครงการ มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก
4.2 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 มีคะแนนเฉลีย่ ขอเท็จจริงที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนหลังดําเนินการ สูงกวา
กอนดําเนินการโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4.3 ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่มีตอพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ภายหลังจากทีน่ ักเรียนเขารวมโครงการมีความคาดหวัง
อยูในระดับมาก
มนูญ เพชรมีแกว (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการพัฒนาคานิยมและ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนักเรียนดวยกิจกรรมคุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินโครงการ และประเมินผลผลิต
ของโครงการ โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) กลุมผูใหขอมูลมีจํานวนทั้งสิน้
769 คน แบงเปนครู จํานวน 38 คน นักเรียน จํานวน 731 คน ผลการประเมิน สรุปไดดังนี้
1. ดานบริบทของโครงการ (Context Evaluation) พบวา ทัง้ ในภาพรวมและรายขอ
ความจําเปนและความสอดคลองโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
เปนโครงการทีส่ งเสริมการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของนักเรียนทีม่ ีความสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการ รองลงมาคือ เปนโครงการทีม่ ีความสําคัญตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สวนขอทีม่ ี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เปนโครงการที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนที่สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
2. ดานปจจัยเขาของโครงการ (Input Evaluation) พบวา ทั้งภาพรวมและรายขอ มีความ
พรอมและความเพียงพอปจจัยเขาของโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการดําเนินโครงการ ไดมีการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลีย่ ต่ําสุดคือ มีการสงเสริมการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินงานตามโครงการ
3. ดานกระบวนการดําเนินโครงการ (Process Evaluation) พบวา ทั้งภาพรวมและรายขอ
มีความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลีย่
สูงสุดคือ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของครู นักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานราชการและเอกชน อยางทัว่ ถึง สวนขอทีม่ คี าเฉลีย่ ต่าํ สุดคือ ในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ไดมีการกําหนดเปาหมายและระยะเวลาในดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน
4. ดานผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) พบวา
4.1 ผลผลิตของโครงการ ทัง้ ภาพรวมและรายขอ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ผลผลิตของโครงการ อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความรูความเขาใจ
ความซาบซึง้ เห็นคุณคาและประโยชนของคานิยมที่ดีและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค สวนขอทีม่ ีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานราชการ เอกชน ตางมีความเชื่อมัน่ และศรัทธาตอโรงเรียน
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4.2 ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอการดําเนินงานตามโครงการ ทั้งภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลีย่ สูงสุดคือ การอํานวยการในการดําเนินงานตามโครงการ
สวนขอทีม่ ีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผลสําเร็จของโครงการทีม่ ีตอนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน
4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการดําเนินงานตามโครงการ ทัง้ ภาพรวมและ
รายขอ อยูในระดับมากที่สดุ โดยขอที่มีคา เฉลี่ยระดับสูงสุดคือ การกําหนดรูปแบบและแนวทางการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ รองลงมาคือ การจัดโครงสรางองคกรและบุคลากรดําเนินโครงการ สวนขอ
ที่มีคาเฉลีย่ ต่ําสุดคือ ผลสําเร็จของโครงการที่มีตอนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน
4.4 ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทัง้ 16 กิจกรรม
ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่มีคา เฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมวันแหง
ความรัก สวนกิจกรรมที่มีคา เฉลี่ยต่ําสุดคือ กิจกรรมบทรอยกรองเพื่อชาติไทย
4.5 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอผลการจัดกิจกรรมคุณธรรมตามโครงการทั้ง
16 กิจกรรม ทั้งภาพรวมและรายกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่มีคา เฉลี่ยสูงสุดคือ
กิจกรรมวันแหงความรัก รองลงมา สวนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ําสุดคือ กิจกรรม
บทรอยกรองเพื่อชาติไทย
4.6 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มตี อผลการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่พงึ
ประสงคของนักเรียน พบวา ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคาเฉลีย่ สูงสุด
คือ ความมีวนิ ยั รองลงมาคือ ความมีนา้ํ ใจ สวนดานที่มคี าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การบริโภคดวยปญญา
4.7 รางวัลเชิดชูเกียรติทนี่ ักเรียน ครู ผูบริหารหรือโรงเรียนไดรับ พบวา ในภาพรวม
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนักเรียนดวยกิจกรรม
คุณธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ ปการศึกษา 2549-2550 สงผลใหนักเรียน ครู ผูบริหารหรือ
โรงเรียน ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับตางๆ หลายรายการ เชน นักเรียนรางวัลพระราชทาน
นักเรียนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษาทีน่ ําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการนําหลักคุณธรรมมา
ใชในการพัฒนาผูเรียน โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา เปนตน
ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของนักเรียน ควรดําเนินการอยาง
ตอเนื่องโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้จะตองสนับสนุนสงเสริมใหผูเกีย่ วของทุกฝายเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิง่ นักเรียนและผูปกครอง
2. โครงการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของนักเรียนดวยกิจกรรมคุณธรรม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ ควรกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ มีการประชาสัมพันธ การแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบ โดยใหทกุ ฝายไดมีสวนรวมและมีการเตรียมการในระยะยาว
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3. ในการจัดกิจกรรมการการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคของนักเรียน
ควรสงเสริมกิจกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ดังกลาวขางตนนัน้ ใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม ซึง่ จะประเมินบริบท
ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ และผลผลิตซึ่งจะประเมินคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
ของผูที่มีสว นเกี่ยวของ ผลการประเมินไดคนพบองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน การดําเนินโครงการตาง ๆ ทําใหทราบวากิจกรรมหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใด ผูรายงานในฐานะผูอาํ นวยการโรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม รูป
แบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ไตหวัน จึงไดประเมินโครงการ
ดังกลาวขึน้ โดยใชรูปแบบประเมิน CIPP Model ผลที่ไดจากการประเมินโครงการครั้งนี้ จะเปน
ขอสนเทศในการพิจารณาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาโครงการนี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอใหเกิด
คุณคาและประโยชนตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ทําใหนักเรียน ผูปกครองนักเรียน
ชุมชน และสังคมมีเจตคติทดี่ ีตอโรงเรียนและเชื่อมัน่ วาโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี
คนเกง และมีความสุข เปนทรัพยากรทีม่ คี ายิ่งของชาติ อันจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การประเมินโครงการครั้งนีเ้ ปนการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝง
จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ุทธฉือจี้ ไตหวัน ซึง่ มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิตทิ ี่ใชในการประเมินโครงการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูผูดําเนินผิดชอบโครงการ ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียน
นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ดังนี้
1.1 ครู จํานวน 12 คน
1.2 นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 113 คน
1.3 ผูปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 113 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 กําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1 ครู จํานวน 12 คน โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง
2.2 นักเรียนชวงชัน้ ที่ 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)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรายงาน เปนแบบสอบถามที่ผูรายงานไดสรางขึ้น แบงออกเปน 4 ชุด
ดังนี้
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ชุดที่ 1 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ ีตอบริบทของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ชุดที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยนําเขาของโครงการ ขอคําถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ชุดที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
ชุดที่ 4 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ ีตอผลผลิตของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อคุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ จํานวน 10 ขอ
ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดเปาหมายสิง่ ที่จะประเมิน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และแหลงขอมูล ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 รายการประเมิน เครื่องมือ และแหลงขอมูล ที่ใชในการประเมินโครงการ
รายการประเมิน
ชุดที่ 1 บริบท สภาวะแวดลอม( Context )
ของโครงการ
ชุดที่ 2 ปจจัยนําเขา (Input) ของโครงการ
ชุดที่ 3 กระบวนการ (Process) ของโครงการ
ชุดที่ 4 ผลผลิต (Output) ของโครงการ
ตอนที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

แหลงขอมูล
ครู

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

ครู
ครู

แบบสอบถาม

ตอนที่ 2 คุณคาและประโยชนที่ไดรับจาก
การดําเนินโครงการ

แบบสอบถาม

-

ครู
นักเรียน
ผูปกครองฯ
ครู
นักเรียน
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การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
ผูรายงานไดดาํ เนินการสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินโครงการ แนวคิด ทฤษฎี
ตลอดจนงานวิจัยที่ที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ
2. ศึกษา ทบทวน และทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนว
ทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน
3. ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 65)
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
4. สรางแบบสอบถาม โดยผูรายงานไดสรางขึ้น โดยไดรับคําแนะนําจากผูเ ชี่ยวชาญ และ
จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
5. นําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หา ความเหมาะสม
ของสํานวนภาษา แลวนํามาปรับปรุงใหถกู ตอง
6. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแลว เสนอผูเ ชี่ยวชาญ เพือ่ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แตละขอของผูเชี่ยวชาญทัง้ หมด
หาคาเฉลี่ยแลวเทียบกับเกณฑ ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0.8 ถึง 1.0 โดยมีเกณฑใหคะแนน
ดังนี้
+ 1 เมื่อแนใจวาขอสอบถามนั้นประเมินไดสอดคลองกับเนื้อหาทีป่ ระเมิน
0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบถามนั้นประเมินไดสอดคลองกับเนื้อหาที่ประเมิน
-1 เมื่อแนใจวาขอสอบถามนั้นประเมินไมสอดคลองกับเนื้อหาทีป่ ระเมิน
ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
1. ดร.กิตติพงศ โดงพิมาย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครราชสีมา
เขต 7
2. นายวีระเดช เชื้อไชย ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
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3. นายมานพ เอื้อศิลามงคล ผูอาํ นวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
4. นายสมจิตร เยี่ยงเสือ ผูอ ํานวยการโรงเรียนกุลโน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
5. นายสัมพันธ พูนศิริ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
7. นําแบบสอบถามที่ผา นการตรวจของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try out) กับครูโรงเรียน
บานดงประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 นักเรียน และผูป กครองนักเรียน
ชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนบานมะกอกที่ไมใชกลุมตัวอยาง กลุมละ 30 คน เพื่อหาคา
อํานาจจําแนก (Discrimination Power) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยใชสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.
2545 : 94 - 96) ไดคา คาอํานาจจําแนก และคาความเชือ่ มั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
ชุดที่ 1 ดานบริบทฯ
คาอํานาจจําแนก 0.40 – 0.92 คาความเชื่อมัน่ 0.94
ชุดที่ 2 ดานปจจัยนําเขา คาอํานาจจําแนก 0.49 – 0.95 คาความเชื่อมัน่ 0.98
ชุดที่ 3 ดานกระบวนการ คาอํานาจจําแนก 0.65 – 0.91 คาความเชื่อมัน่ 0.98
ชุดที่ 4 ดานผลผลิต
คาอํานาจจําแนก 0.51 – 0.89 คาความเชื่อมัน่ 0.96
8. นําแบบสอบถามที่ไปทดลองใชมาปรับปรุง แกไข และจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ แลว
นําไปใชกับกลุม ตัวอยางจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือจากโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังกลุม
ตัวอยาง
2. สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน
ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และใหสงแบบสอบถามคืนตามทีก่ ําหนด
3. เมื่อครบกําหนดสงคืนแบบสอบถาม ใหติดตามทวงถามแบบสอบถามชุดที่ไมไดรับกลับคืน
ไปยังกลุมตัวอยาง
4. ไดรับแบบสอบถามกลับคืน ดังนี้
4.1 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจากครู จํานวน 12 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4.2 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจากนักเรียน จํานวน 88 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4.3 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจากผูป กครองนักเรียน จํานวน 88 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100
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การวิเคราะหขอมูล
ผูรายงานนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับทีไ่ ดรับคืน
2. หาคาความถี่และรอยละของขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1
3. หาคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลจาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 – 6 เปนรายขอและรายดาน หาคาเฉลี่ย แปลความหมายขอมูลเทียบกับ
เกณฑเฉลีย่ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 100)
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น/ระดับพฤติกรรม
1.00-1.50
ระดับนอยที่สดุ
1.51-2.50
ระดับนอย
2.51-3.50
ระดับปานกลาง
3.51-4.50
ระดับมาก
4.51-5.00
ระดับมากที่สดุ
สถิติที่ใชในการรายงานโครงการ
ผูรายงานวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังนี้
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 การหาคาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใชดัชนีความ
สอดคลองระหวางแบบสอบถามกับวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ คํานวณไดจากสูตร
IOC (Index of Objective Congruency) ใชสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105)
IOC =

∑R
N

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค
∑ R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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1.2 หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงาย (Simple Correlation Coefficient) โดยใช t - test ใชสูตรคํานวณ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
2545 : 87)

t=

เมื่อ

XH − XL
S H2 + S L2
N

t

แทน

คาอํานาจจําแนกรายขอ

XH

แทน

คาเฉลี่ยของกลุมสูง

XL

แทน

คาเฉลี่ยของกลุมต่ํา

S H2

แทน

ความแปรปรวนของกลุมสูง

S L2
N

แทน
แทน

ความแปรปรวนของกลุมต่าํ
จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ําที่มจี ํานวนเทากัน

1.3 การหาคาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใชสูตร สัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96-99)

เมื่อ

α

=

α

แทน
แทน

k

∑S
S 2t

2
i

2
k ⎛⎜ ∑ S i ⎞⎟
−
1
k − 1 ⎜⎝
S 2t ⎟⎠

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอของเครื่องมือวัด
แทน

ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ

แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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) ดังนี้

เมื่อ

X

=

∑X

X

แทน

คะแนนเฉลีย่

∑X

แทน
แทน

ผลรวมคะแนนในกลุม
จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง

N

N

2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) คํานวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 106)

S.D. =
เมื่อ

N∑ X 2 − (∑ X ) 2
N(N − 1)

S.D. แทน สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
X

∑X
∑X
N

2

แทน
แทน
แทน
แทน

คะแนนแตละตัว
ผลรวมของคะแนนในกลุม
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้
ไตหวัน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต
ของโครงการ โดยประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน คุณคาและประโยชน
ที่ไดรบั จากการดําเนินโครงการ ผูรายงานขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูล เปนลําดับ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 บริบทของโครงการ
ตอนที่ 3 ปจจัยนําเขาของโครงการ
ตอนที่ 4 กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
ตอนที่ 5 ผลผลิตของโครงการ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามในการประเมินครั้งนี้ ไดแก ครู นักเรียน และผูป กครองนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก รายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ครูผูรับผิดชอบโครงการ
นักเรียน
ผูปกครองนักเรียน
รวม

จํานวน
12
88
88
188

รอยละ
6.38
46.81
46.81
100

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามเปนครู จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ
6.38 นักเรียน จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 46.81 และผูปกครองนักเรียน จํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 46.81
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ตอนที่ 2 บริบทของโครงการ
ผลการวิเคราะหบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม
ของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ไตหวัน กลุม ตัวอยาง คือ ครู จํานวน 12 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
รายการประเมิน
1. โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไดอยางชัดเจน
2. โครงการสอดคลองกับความตองการของครู ผูปกครองและ
ชุมชน
3. โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปนในการแกปญหา
4. โครงการสามารถแกปญหาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด
6. หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงในปจจุบัน
7 วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจนสอดคลองกับ
วิธีดําเนินการ
8 วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
9. กิจกรรมของโครงการสามารถนําไปปฏิบัติจริงได
10. กิจกรรมของโครงการชวยใหนกั เรียนมีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหดีขึ้น
11. สภาวะแวดลอมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อตอ
การดําเนินโครงการ
12. ผูมีสว นเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค
และวิธีดําเนินโครงการ
รวม

ระดับความเหมาะสม
X S.D. แปลความ
4.75 0.45 มากที่สุด
4.58 0.67 มากที่สุด
4.83 0.39 มากที่สุด
4.33 0.65
มาก
4.17 0.83

มาก

4.75 0.45 มากที่สุด
4.67 0.49 มากที่สุด
4.50 0.67
มาก
4.67 0.49 มากที่สุด
4.58 0.51 มากที่สุด
4.50 0.52

มาก

4.42 0.79
มาก
4.56 0.37 มากที่สุด
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จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา 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 เทากัน
สวนขอที่มีคา เฉลี่ยนอยที่สุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด คาเฉลีย่ 4.17 รองลงมาคือ โครงการสามารถแกปญหาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน คาเฉลี่ย 4.33
ตอนที่ 3 ปจจัยนําเขาของโครงการ
ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรม
ของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ไตหวัน กลุมตัวอยาง คือ ครู จํานวน 12 คน ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก
รายการ
1. มีแผนการดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน
2. กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
3. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม
4. ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบมีความพรอมในการดําเนิน
โครงการ
5. ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบมีความรูความเขาใจและมี
ความสามารถในการดําเนินโครงการ
6. บุคลากรในการดําเนินโครงการมีจาํ นวนเพียงพอ
7. บุคลากรในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการมีเพียงพอ

ระดับความเหมาะสม
S.D. แปลความ
X
4.75
0.45 มากที่สุด
4.58
4.42

0.51
0.67

มากที่สุด
มาก

4.50

0.80

มาก

4.42
4.17
3.92
3.75

0.67
0.72
0.67
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 15 (ตอ)
รายการ
11. เอกสารทีใ่ ชในการดําเนินกิจกรรมในโครงการชวยให
นักเรียน มีความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
12. มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ
9. มีวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโครงการอยางเพียงพอ
10. เอกสารทีใ่ ชในการดําเนินกิจกรรมในโครงการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ
รวม

ระดับความเหมาะสม
S.D. แปลความ
X
4.08

0.67

มาก

4.42
4.50

0.67
0.52

มาก
มาก

4.50
4.33

0.67
0.41

มาก
มาก

จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวา ปจจัยนําเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลีย่ 4.33 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก
12 ขอ ขอที่มคี าเฉลี่ยมากทีส่ ุดคือ มีแผนการดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน คาเฉลี่ย 4.75
รองลงมาคือ กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงค คาเฉลี่ย 4.58 สวนขอ
ที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สุดคือ งบประมาณในการดําเนินโครงการมีเพียงพอคาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 3.75
รองลงมาคือ บุคลากรในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสม คาเฉลีย่ 3.92
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ตอนที่ 4 กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
ผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝง
จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ไตหวัน กลุมตัวอยางคือ ครู จํานวน 12 คน ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก
รายการ
1. มีการวางแผนการดําเนินโครงการสูการปฏิบัติ
2. มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร
ในการดําเนินโครงการ
3. มีการใหความรู ประชุมชี้แจง สื่อสารประชาสัมพันธ
ผูรับผิดชอบ และผูเกี่ยวของเขาใจขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
4. มีการกําหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดําเนินโครงการ
อยางชัดเจนและเหมาะสม
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการชวยใหนกั เรียนมีความ
กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม
6. กิจกรรมในโครงการชวยใหนกั เรียนบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ
7. ดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดําเนินการ
ที่กําหนดไวในโครงการ
8. มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุมการดําเนินงาน
ตามโครงการ
9. มีการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาในการประเมินผล
โครงการตามความเหมาะสม
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอยางเปน
ระบบและตอเนื่องดวยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม

ระดับความเหมาะสม
S.D. แปลความ
X
4.67
0.49 มากที่สุด
4.67

0.49

มากที่สุด

4.50

0.67

มาก

3.83

0.94

มาก

4.33

0.65

มาก

4.42

0.67

มาก

4.58

0.67

มากที่สุด

4.17

0.72

มาก

4.50

0.67

มาก

4.17

0.72

มาก
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ตารางที่ 16 (ตอ)
รายการ
11. ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแกไขปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินโครงการเมื่อพบวาบกพรอง
12. โรงเรียนมีการเผยแพรและขยายผลการปฏิบัติกิจกรรม
สูชุมชน
รวม

ระดับความเหมาะสม
S.D. แปลความ
X
4.75

0.45

มากที่สุด

4.08
4.39

0.79
0.55

มาก
มาก

จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา กระบวนการดําเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม
ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลีย่ 4.39 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ
และระดับมาก 8 ขอ ขอทีม่ คี าเฉลี่ยมากทีส่ ุดคือ ขณะดําเนินงานตามโครงการมีการแกไขปรับปรุง
วิธีการดําเนินโครงการเมื่อพบวาบกพรอง คาเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือ มีการวางแผนการดําเนิน
โครงการสูการปฏิบัติ คาเฉลี่ย 4.67 และมีการกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบแก
บุคลากรในการดําเนินโครงการ คาเฉลี่ย 4.67 เทากัน สวนขอที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สุดคือ มีการกําหนด
ขั้นตอน รายละเอียดและวิธดี ําเนินโครงการอยางชัดเจนและเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ
โรงเรียนมีการเผยแพรและขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสูชุมชน คาเฉลี่ย 4.08
ตอนที่ 5 ผลผลิตของโครงการ
ผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝง
จิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้ ไตหวัน กลุมตัวอยาง ไดแก ครู จํานวน 12 คน นักเรียน
จํานวน 88 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 88 คน รวมทั้งสิ้น 188 คน ดังตารางที่ 17-18

ตารางที่ 17 ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายดานและโดยรวม
คุณธรรมจริยธรรม
1. ความมีวนิ ยั
2. ความรับผิดชอบ
3. ความขยัน
4. ความซื่อสัตย
5. ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
6. ความเอื้อเฟอ เผื่อแผและเสียสละ
7. ความสุภาพ
8. ความยุติธรรม
9. ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม
10. ความสามัคคี
รวมทุกดาน

ครู
X

S.D.

4.29
3.88
4.04
4.21
4.29
4.21
4.42
4.33
4.38
4.33
4.24

0.78
0.61
0.69
0.81
0.72
0.78
0.63
0.49
0.57
0.44
0.54

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

X

4.02
3.97
3.95
3.70
4.02
4.06
3.93
3.85
3.87
3.94
3.93

นักเรียน
S.D. แปลความ
0.60
มาก
0.70
มาก
0.64
มาก
0.76
มาก
มาก
0.67
0.69
มาก
0.73
มาก
0.71
มาก
0.65
มาก
0.76
มาก
0.52
มาก

X

4.03
3.70
3.88
4.11
4.14
3.98
4.11
3.96
3.97
4.09
4.00

ผูปกครอง
S.D. แปลความ
0.61
มาก
0.67
มาก
0.72
มาก
0.68
มาก
0.55
มาก
0.65
มาก
0.67
มาก
0.70
มาก
0.70
มาก
0.61
มาก
0.50
มาก

รวม
X

S.D.

4.04
3.84
3.92
3.93
4.09
4.03
4.05
3.93
3.95
4.04
3.98

0.65
0.69
0.68
0.75
0.62
0.68
0.70
0.70
0.66
0.68
0.51

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ คาเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือ ความสุภาพ คาเฉลี่ย 4.05 สวนดาน
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.84 รองลงมาคือ ความซื่อสัตย 3.92 และเมื่อ
จําแนกเปนรายกลุม ผลการประเมินเปนดังนี้
ครูมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.24
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคา เฉลีย่ มากที่สุดคือ ความสุภาพ
คาเฉลี่ย 4.42 รองลงมาคือความมีจิตสํานึกตอสวนรวม คาเฉลี่ย 4.38 สวนดานทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ
คือ ความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือ ความขยัน คาเฉลี่ย 4.04
นักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย
3.93 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคา เฉลี่ยมากที่สุดคือ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ คาเฉลีย่ 4.06 รองลงมาคือ ความมีวินัย ความมีสติและละเอียด
รอบคอบ คาเฉลี่ย 4.02 เทากัน และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความซื่อสัตย คาเฉลี่ย 3.70
รองลงมาคือ ความยุตธิ รรม คาเฉลี่ย 3.85
ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคา เฉลี่ยมากที่สดุ
คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ คาเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ ความซื่อสัตย คาเฉลี่ย 4.11 และ
ความสุภาพ คาเฉลี่ย 4.11 เทากัน และดานที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.70
รองลงมาคือ ความขยัน คาเฉลี่ย 3.88
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก จําแนกเปนรายดานและ
รายขอ
คุณธรรมจริยธรรม
ความมีวินัย
1. นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ หรือกติกาตาง ๆ
ของครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติ
2. นักเรียนรักษารางกาย เสือ้ ผา สิ่งของเครื่องใช ที่อยูอาศัย และ
สิ่งแวดลอมใหสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ
รวมดานความมีวินยั
ความรับผิดชอบ
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย ทั้งหนาที่
เกี่ยวกับตนเองและหนาที่ตอ สวนรวม ทํางานหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเต็มใจ
4. นักเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายดวย
ความละเอียดรอบคอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายจนเปนผลสําเร็จตาม
ความมุง หมาย ทัง้ พยายามปรับปรุงใหดีขึ้น
รวมดานความรับผิดชอบ
ความขยัน
5. นักเรียนมีความมุง มัน่ เพียรพยายามทัง้ ในดานการเรียน
และดานการงาน ทํางานจนสําเร็จ
6. นักเรียนมีความอดทนตออุปสรรคและความยากลําบากทัง้ ในดาน
การเรียน และดานการงานทีไ่ ดมอบหมายโดยไมทอถอย
รวมดานความขยัน

ระดับคุณธรรมจริยธรรม
X
S.D. แปลความ

3.98 0.72

มาก

4.11 0.77
4.04 0.65

มาก
มาก

3.81 0.79

มาก

3.86 0.88
3.84 0.69

มาก
มาก

3.81 0.84

มาก

4.03 0.77
3.92 0.68

มาก
มาก

109
ตารางที่ 18 (ตอ)
คุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย
7. นักเรียนเปนผูที่ตรงตอเวลา ตอหนาที่ รักษาคําพูด มีความซื่อสัตยตอ
ตนเอง ไมพูดปด ไมโลภ ไมลักขโมย
8. นักเรียนเปนผูที่ไมใชเลหก ลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม
ไมหลอกลวงผูอ ื่น ไมทุจริตในการสอบ ไมลอกการบานเพื่อน
รวมดานความซื่อสัตย
ความมีสติและละเอียดรอบคอบ
9. นักเรียนเปนผูที่รูจักทําจิตใจใหสงบ มีสมาธิ และอารมณแจมใส
10. นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจและการทํากิจการ
งานตาง ๆ
รวมดานความมีสติและละเอียดรอบคอบ
ความเอื้อเฟอ เผื่อแผและเสียสละ
11. นักเรียนเปนผูทมี่ ีความเอื้อเฟอเผื่อแผและรูจักเสียสละไมเห็น แกตัว
12. นักเรียนเปนผูท ี่ชอบชวยเหลือผูอนื่ รูจ ักแบงปนสิง่ ของ เขารวมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมดวยความเต็มใจอยางสม่ําเสมอ
รวมดานความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ
ความสุภาพ
13. นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอย ออนโยน มีสัมมาคารวะ ออนนอม
ถอมตน วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
14. นักเรียนแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับสถานภาพและกาลเทศะ
รวมดานความสุภาพ

ระดับคุณธรรมจริยธรรม
X
S.D. แปลความ

4.04 0.85

มาก

3.81 0.88
3.93 0.75

มาก
มาก

3.97 0.80

มาก

4.21 0.75
4.09 0.62

มาก
มาก

4.05 0.81

มาก

4.02 0.80
4.03 0.68

มาก
มาก

3.90 0.80
4.19 0.82
4.05 0.70

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 18 (ตอ)
คุณธรรมจริยธรรม
ความยุตธิ รรม
15. นักเรียนมีความยุตธิ รรม เทีย่ งตรง ตัดสินปญหาดวยใจเปนกลาง
รักความถูกตอง ไมลาํ เอียง
16. นักเรียนรักษากฎเกณฑตาง ๆ เพื่อความถูกตองและความสงบสุข
ของสวนรวม ไมเอาเปรียบหรือถืออภิสิทธิ์เหนือผูอื่น
รวมดานความยุติธรรม
ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม
17. นักเรียนมีจิตสํานึกตอสวนรวม รักษาและปกปองสาธารณสมบัติ
ไมนําของสวนรวมมาใชสว นตัว
18. นักเรียนอาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกายและสติปญ
 ญา ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ใหเกิดขึน้
ในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
รวมดานความมีจิตสํานึกตอสวนรวม
ความสามัคคี
19. มีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวในหมูคณะ ไมทะเลาะวิวาท
20. สามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข แกปญหา
ความขัดแยงดวยสันติวิธีและสมานฉันท
รวมดานความสามัคคี
รวมทุกดาน

ระดับคุณธรรมจริยธรรม
X
S.D. แปลความ

3.78 0.83

มาก

4.09 0.85
3.93 0.70

มาก
มาก

4.09 0.78

มาก

3.81 0.82
3.95 0.66

มาก
มาก

4.04 0.78

มาก

4.03 0.82
4.04 0.68
3.98 0.51

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
เมื่อเรียงลําดับคุณธรรมจริยธรรมดานทีม่ ีคาเฉลี่ยมากไปหานอย สามารถเรียงลําดับไดดังนี้คือ
ความมีสติและละเอียดรอบคอบ คาเฉลี่ย 4.09 ความสุภาพ คาเฉลี่ย 4.05 ความมีวนิ ัย คาเฉลี่ย 4.04
ความสามัคคี คาเฉลี่ย 4.04 ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ คาเฉลีย่ 4.03 ความมีจติ สํานึกตอสวนรวม
คาเฉลี่ย 3.95 ความซื่อสัตย คาเฉลี่ย 3.93 ความยุตธิ รรม คาเฉลี่ย 3.93 ความขยัน คาเฉลี่ย 3.92 และ
ความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.84

111
ตารางที่ 19 ผลการประเมินคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก จําแนกตามสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม เปนรายขอและโดยรวม

รายการ

4.33 0.89
4.25 0.75
4.00
4.17
4.67
4.33
4.58
4.37

มาก
มาก

0.85 มาก
0.83 มาก
0.65 มากที่สุด
0.65 มาก
0.67 มากทีส่ ุด
0.48 มาก

รวม
S.D. แปลความ

0.72
0.80
0.85

มาก
มาก
มาก

3.94 0.94
3.92 0.94

มาก
มาก

3.99 0.94
3.96 0.92

มาก
มาก

3.92
3.90
3.91
3.92
3.68
3.87

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93
3.93
4.00
3.97
3.79
3.93

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.86
0.92
0.83
0.96
0.89
0.63

0.86
0.91
0.84
0.94
0.91
0.64
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1. สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
2. สามารถเลือกแนวทางและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
3. สามารถนําหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทํางาน
4. สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ และนํามาปรับและประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมอืน่ ๆ
5. สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานรวมกับผูอื่น
6. สามารถนําไปประยุกตใชในการปรับตัวเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม
และระเบียบขอบังคับตาง ๆ
7. สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและครอบครัว
8. สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัตติ นใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
9. สามารถนําไปประยุกตใชในการอยูรว มกับผูอื่น
10. สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเวลา
รวม

คุณคาและประโยชนที่ไดรับ
ครู
นักเรียน
X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ X
4.50 0.80 มาก 3.98 0.69 มาก 4.04
4.42 0.67 มาก 3.90 0.80 มาก 3.96
4.42 0.79 มาก 3.66 0.81 มาก 3.75
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จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวา คุณคาและประโยชนทไี่ ดรับจากโครงการ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลีย่ 3.93 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลีย่
มากที่สุดคือ สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกบั ปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.04
รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
คาเฉลี่ย 4.00 สวนขอทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถนําหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไป
ประยุกตใชในการทํางาน คาเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ
เวลา คาเฉลี่ย 3.79
ครูมีความคิดเห็นวา คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 8 ขอ ขอทีม่ ี
คาเฉลีย่ มากทีส่ ุดคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
คาเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเวลา คาเฉลี่ย 4.58 สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการปรับตัวเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม
และระเบียบขอบังคับตาง ๆ คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว คาเฉลี่ย 4.17
นักเรียนมีความคิดเห็นวา คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูใ นระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มคี าเฉลี่ยมากทีส่ ุด
คือ สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.98 รองลงมาคือ
สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ และนํามาปรับและประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรม
อื่น ๆ คาเฉลี่ย 3.94 สวนขอที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สุดคือ สามารถนําหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ไปประยุกตใชในการทํางาน คาเฉลี่ย 3.66 รองลงมาคือ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการเวลา คาเฉลี่ย 3.68

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้
ไตหวัน ในครั้งนี้ผูรายงานไดสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้
วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกีย่ วของกับการดําเนินโครงการ
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปจจัยนําเขาที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานของโครงการ
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ในเรื่องตอไปนี้
4.1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 10 ดาน คือ ความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบ
ความขยัน ความซื่อสัตย ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความเอื้อเฟอ เผื่อแผและเสียสละ
ความสุภาพ ความยุติธรรม ความมีจิตสํานึกตอสวนรวมและความสามัคคี
4.2 ความรูหรือประโยชนทไี่ ดรับจากการดําเนินโครงการ
วิธีดําเนินการประเมินโครงการ
1. ประชากร ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 ดังนี้
1.1 ครู จํานวน 12 คน
1.2 นักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 113 คน
1.3 ผูปกครองนักเรียน ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 จํานวน 113 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ชวงชัน้ ที่ 2 และชวงชั้นที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 กําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1 ครู จํานวน 12 คน โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง
2.2 นักเรียนชวงชัน้ ที่ 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
ดังนี้
ชุดที่ 1 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ ีตอบริบทของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ชุดที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยนําเขาของโครงการ ขอคําถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ชุดที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
ชุดที่ 4 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทีม่ ีตอผลผลิตของโครงการ ขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อคุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ จํานวน 10 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
ผูรายงานนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับทีไ่ ดรับคืน
2. หาคาความถี่และรอยละของขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1
3. หาคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลจาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 – 6 เปนรายขอและรายดาน แปลความหมายขอมูลเทียบกับเกณฑเฉลีย่
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100)
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น/ระดับพฤติกรรม
1.00-1.50
ระดับนอยที่สดุ
1.51-2.50
ระดับนอย
2.51-3.50
ระดับปานกลาง
3.51-4.50
ระดับมาก
4.51-5.00
ระดับมากที่สดุ
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สรุปผลการประเมินโครงการ
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาความคิดเห็นของครู นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียนทีม่ ีตอโครงการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดยบูรณาการ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธพิ ทุ ธฉือจี้
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 8 ขอ และระดับมาก 4 ขอ ขอทีม่ ี
คาเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ โครงการมีความเหมาะสมและมีความจําเปนในการแกปญ
 หา สวนขอทีม่ ีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2. ปจจัยนําเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และระดับมาก 12 ขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีแผนการ
ดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สุดคือ งบประมาณในการดําเนิน
โครงการมีเพียงพอ
3. กระบวนการดําเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สดุ 4 ขอ และระดับมาก 8 ขอ ขอที่มีคา เฉลี่ยมากที่สุดคือ
ขณะดําเนินงานตามโครงการ มีการแกไขปรับปรุงวิธีการ ดําเนินโครงการเมื่อพบวาบกพรอง สวนขอ
ที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สุดคือ มีการกําหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดาํ เนินโครงการอยางชัดเจนและ
เหมาะสม
4. คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ รองลงมา
คือ ความสุภาพ สวนดานทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ความซื่อสัตย และ
เมื่อจําแนกเปนรายกลุม ผลการประเมินเปนดังนี้
ครูมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลีย่ มากที่สุดคือ ความสุภาพ สวน
ดานที่มีคาเฉลีย่ นอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ
นักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคา เฉลีย่ มากที่สดุ คือ ความ
เอื้อเฟอเผือ่ แผและเสียสละ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความซื่อสัตย
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ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลีย่ มากที่สุดคือ ความมี
สติและละเอียดรอบคอบ และดานที่มีคา เฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ
เมื่อเรียงลําดับคุณธรรมจริยธรรมดานทีม่ ีคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลีย่ นอย สามารถ
เรียงลําดับไดดังนี้คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุภาพ ความมีวนิ ัย ความสามัคคี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความมีจติ สํานึกตอสวนรวม ความซือ่ สัตย ความยุติธรรม ความขยัน
และความรับผิดชอบ
5. คุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ ขอที่มีคาเฉลีย่
มากที่สุดคือ สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกบั ปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ สวนขอที่มีคาเฉลีย่
นอยที่สุดคือ สามารถนําหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทํางาน เมื่อจําแนก
เปนรายกลุม ผลการประเมินเปนดังนี้
ครูมีความคิดเห็นวา คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ และขอที่มคี าเฉลี่ยมากทีส่ ุดคือ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบตั ิตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มคี าเฉลี่ยนอยทีส่ ุด
คือ สามารถนําไปประยุกตใชในการปรับตัวเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม และระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ
นักเรียนมีความคิดเห็นวา คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มคี าเฉลี่ยมากทีส่ ุดคือ สามารถนํา
ความรูที่ไดจากโครงการไปใชกับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สวนขอทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถนํา
หลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการทํางาน
อภิปรายผล
จากผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก โดย
บูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิ
พุทธฉือจี้ ไตหวัน มีประเด็นที่นา สนใจควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด
สอดคลองกับผลการประเมินของมัทวะ ฉัตรทอง (2551 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพ่ งึ ประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ”
สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร และสอดคลองกับ มนูญ เพชรมีแกว (2552 : บทคัดยอ) ซึ่งได
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ทําการประเมินโครงการพัฒนาคานิยมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงคของนักเรียนดวยกิจกรรมคุณธรรม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ พบวา ดานบริบทของโครงการ มีความจําเปนและความสอดคลองโครงการ
ทั้งในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูปกครอง ประชุมหารือรวมกันระหวางคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
และผูปกครองนักเรียน ผลสรุปการดําเนินงานจากแผนปฏิบัติการในปการศึกษาที่ผา นมา ตลอดจนนํา
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด ไดแก นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซึ่งเนนในเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนเปนนโยบายสําคัญ และผูที่มีสวนเกี่ยวของตางเห็นพองที่จะใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนเปนนโยบายทีส่ ําคัญของโรงเรียนเชนเดียวกัน
2. ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูในระดับมาก
สอดคลองกับผลการประเมินของพระมหาประโยชน ตะพงษ (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมิน
โครงการฝกอบรมศีลธรรม คาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับนักเรียน ทนงศักดิ์
เจริญชัย (2550 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทาํ การประเมินโครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการ ในโรงเรียนบานดงแสนตอ ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการประเมิน
โครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา ปรัชญา ไชยโย (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัว
ราษฎรบํารุง อําเภอเมือง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และยังสอดคลองกับผล
การประเมินของจารุณี พวงศรี (2551 : บทคัดยอ) ไดทาํ การประเมินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล
ผลการประเมินดังกลาวขางตน พบวา ปจจัยนําเขาของโครงการมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนวางแผนการดําเนินงานตามโครงการอยางชัดเจน มีกิจกรรมในโครงการ
ที่เหมาะสม ผูบ ริหารและครูมีความพรอม มีความรูความเขาใจ และมีความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการ และเนือ่ งจากโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเปนโครงการที่ทุกฝาย
ที่เกี่ยวของใหความสําคัญ จึงไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากทุกฝายเปนอยางดี
3. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับผลการประเมินของพระมหาประโยชน ตะพงษ (2549 : บทคัดยอ)
ทนงศักดิ์ เจริญชัย (2550 : บทคัดยอ) ทวีศักดิ์ อริยวัฒนวงศ (2551 : บทคัดยอ) ปรัชญา ไชยโย
(2551 : บทคัดยอ) และจารุณี พวงศรี (2551 : บทคัดยอ) ผลการประเมินดังกลาวขางตน พบวา
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนือ่ งจาก โรงเรียน
มีการนําแผนการดําเนินโครงการสูการปฏิบัติ มีการกําหนดบทบาท มีการสื่อสารประชาสัมพันธ
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ใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของทราบ มีการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินโครงการอยางชัดเจนและ
เหมาะสม รูปแบบกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนมีความนาสนใจ จะเห็นไดจากผลการประเมิน
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการรายขอซึ่งพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และเมื่อจําแนก
เปนรายกลุม พบวา ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก ดานทีม่ ีคาเฉลี่ยมากที่สุดตามความคิดเห็นของครู
คือ ความสุภาพ ตามความคิดเห็นของนักเรียนคือ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ และตามความ
คิดเห็นของผูปกครองคือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ซึง่ ไมสอดคลองกัน สวนดานที่มีคาเฉลีย่
นอยที่สุด ครูและผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ เห็นวานักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมดานความรับผิดชอบและความขยัน นอยที่สดุ ตามลําดับ แตตามความคิดเห็นของนักเรียน
เห็นวานักเรียนมีคุณธรรมดานความซื่อสัตยและความยุติธรรม นอยที่สุดตามลําดับ เมื่อเรียงลําดับ
คุณธรรมจริยธรรมดานที่มคี าเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอยตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ทุกกลุม สามารถเรียงลําดับไดดังนี้คือ ความมีสติและละเอียดรอบคอบ ความสุภาพ ความมีวินัย
ความสามัคคี ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม ความซื่อสัตย
ความยุตธิ รรม ความขยัน และความรับผิดชอบ จะเห็นไดวาคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนจะตองให
ความสําคัญในการพัฒนาในหาอันดับสุดทายจากการประเมินครั้งนี้คอื ความมีจิตสํานึกตอสวนรวม
ความซื่อสัตย ความยุตธิ รรม ความขยัน และความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง “สํารวจ
สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” ประชาชนจะถูกสํารวจเกี่ยวกับคุณธรรม 7 ดาน
ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา ความขยันหมั่นเพียร
และความรักชาติ พบวา กลุมเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ซึ่งยังเปนนักเรียน/นักศึกษา มีคาคะแนน
คุณธรรมทั้ง 7 ดาน ต่าํ ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอายุอนื่ ๆ (ศูนยวิจยั เอแบคนวัตกรรมทางสังคม
การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2551 : ก)
5. คุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ ขอที่มีคาเฉลีย่
มากที่สุดคือ สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปใชกบั ปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ รองลงมาคือ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก
กิจกรรมในโครงการทีโ่ รงเรียนไดจัดขึ้นเปนโครงการที่เนนในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทั้งในดาน
การเรียน การดําเนินชีวิต การอยูรวมกันในสังคม ครูผูรับผิดชอบโครงการจะตองศึกษาหาความรู
และวิธีการที่จะจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ทําใหครูไดเขาใจในหลักธรรมและเห็น
คุณคาของคุณธรรมมากยิง่ ขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมก็ยอมจะซึมซับ
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เขาไปในจิตใจทีละเล็กละนอยโดยไมรูตัว กิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหถือเปนสิ่งเราในการกระตุนให
นักเรียนเกิดการรับรู และตอบสนองตอการรับรู เห็นคุณคาของคุณงามความดีที่โรงเรียนไดปลูกฝง
มีการจัดระบบเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคุณคาของเรื่องราวของสิ่งตาง ๆ ในที่สุดก็จะแสดง
พฤติกรรมอันเปนลักษณะนิสัยที่ตนยอมรับและยึดถือนําไปปฏิบัติ ซึง่ ไปตามทฤษฎีของแครธโวล
บลูม และมาเซีย ซึ่งไดกลาวถึงทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจที่ครอบคลุม
ความสนใจ ทัศนคติ คานิยม และลักษณะนิสัย โดยจัดลําดับขัน้ ตอนคุณลักษณะดานความรูสึกไว
5 ประการ สรุปไดดังนี้คือ 1) การรับรู (Receiving) เปนจุดเริ่มตนที่บคุ คลจะเรียนรูเรื่องตาง ๆ และ
เกิดความรูสึกตอสถานการณหรือสิ่งเราทีป่ รากฏ 2) การตอบสนอง เมื่อบุคคลรับรูเรื่องราวตาง ๆ และ
จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราที่ตนรับรู 3) การเห็นคุณคา (Valuing) เปนความรูสึกที่เกิดจากการ
ประเมินสถานการณหรือเรื่องราวตาง ๆ วามีประโยชนหรือไมอยางไร การเห็นคุณคาจะเกิดขึ้นชา ๆ
โดยมีการสะสมไวเรื่อย ๆ พฤติกรรมการเห็นคุณคาดูไดจากความแนนอน ความคงสนคงวา สม่ําเสมอ
ของการกระทํา 4) การจัดระบบเปนความรูส ึกที่บุคคลไดรวบรวมเรื่องราว หรือสิ่งมีคณ
ุ คาไวในจิตใจ
หลายอยาง แลวจัดคุณคาเขาเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคุณคาของเรื่องราว
ของสิ่งตาง ๆ ของจุดเดนและจุดรวมของคุณคาเหลานัน้ 5) การสรางลักษณะนิสยั เปนการพัฒนา
เปนอุดมคติทฝี่ งลึกถึงจิตวิญญาณ ยึดถือ เทิดทูน โดยจิตในมิติสังเคราะหเปนแบบแผนกฎเกณฑ
ขึ้นใหมใหตนเอง มีการกระทําที่คงเสนคงวา โดยมีการจัดระบบของตนเองและยึดถือจนเปนการ
กระทําอัตโนมัติ คือ ไมวา จะอยูในสถานการณใด เขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมซึ่งเปนลักษณะ
ของตนเอง แลวรณรงคใหผูอนื่ รวมยึดถือและปฏิบัติดวย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.
2542 : 15 - 21)
จากผลการประเมินโครงการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบานมะกอก ไดดาํ เนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเริ่มจากศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ที่เกีย่ วของ กําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง และชุมชน และกําหนดแผนยุทธศาสตรในการแกปญหาและพัฒนา ดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการอยางตอเนื่อง มีการนิเทศและประเมินผลระหวางการดําเนินงาน มีการแกไขปญหา
เมื่อพบขอบกพรอง โดยไดรับความรวมมือจากผูท ี่เกี่ยวของเปนอยางดี ทัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน ทําใหการดําเนินงานตามโครงการบรรลุเปาหมาย
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับมาก ครูและนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนที่
ไดรับจากโครงการ แสดงใหเห็นวา โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานมะกอก
โดยบูรณาการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมรูปแบบเดิมกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกคุณธรรมของมูลนิธิ
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พุทธฉือจี้ ไตหวัน เปนโครงการที่มีคุณคาและมีประโยชน สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ไดเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ
1. นําผลการประเมินโครงการที่ไดเปนขอมูลพืน้ ฐานในการตัดสินใจปรับปรุง แกไขในดาน
ตาง ๆ ที่ไดคนพบ โดยสงเสริมกิจกรรมทีโ่ รงเรียนสามารถทําไดดีใหดียงิ่ ขึ้นไป ปรับปรุงกิจกรรมที่
พบวามีผลการประเมินในระดับต่ํา
2. โรงเรียนควรนํากิจกรรมใหม ๆ ทีป่ ระสบความสําเร็จมาจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม
ดานที่มีคา เฉลีย่ นอยที่สุด ไดแก ความรับผิดชอบ และความขยัน
3. ควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ ความรับรูเ ชิงบวก เพือ่ ใหเปนแบบอยางที่ดแี กนกั เรียน
4. ควรขยายโครงการใหครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียนทัง้ ระดับปฐมวัยและชวงชัน้ ที่ 1
แตตองปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
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