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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังก ัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา และ 3) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 

ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจํานวน 135 โรงเรียน ผู ใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา หัวหนางาน ครูผูรับผิดชอบโครงการ และครูผูสอน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ ้น 540 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  2)แบบสอบถาม มีคาความ

เช่ือมั่น เทากับ .89  3) แบบบันทึกขอเสนอแนะ และ 4) แบบประเมิน  สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 

 ผลการวิจัย พบวา  

 1. องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก และ 10 องคประกอบยอย  

 2. รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนรูปแบบที่มีช่ือวา “MSMM Model” โดยเปนรูปแบบที่มีโครงสราง

และวิธีการบรหิารงานตามขอบขายและภารกิจดานการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวคิดโรงเรียน



คุณธรรม หลักโลกบาลธรรม และการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก และ           

10 องคประกอบยอย  โดยเรียงลําดับจากคาน้ําหนักองคประกอบหลัก คือ แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

หลักโลกบาลธรรม และการบริหารโรงเรียน  

 3) ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความ

เปนไปได และความเปนประโยชน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 ซึ่งผานเกณฑการประเมินตามที่        

กําหนดไว จึงสรุปไดวาผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน, โรงเรียนคุณธรรม, ผูบริหารสถานศึกษา, โลกบาลธรรม 
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 The objectives of this research were: 1) to study components of moral 

school management for school administrators under the primary educational service 

area office, 2) to create a model of moral school management for school 

administrators  under the primary educational service area office, and 3) to evaluate 

and to affirm the moral school management model for school administrators under 

the primary educational service area office. The mixed research methodology is used 

in the study. The data were collected from 540 samples consisting of school 

directors, heads of department, the teachers responsible for the project, and 

teachers in 135 moral schools with 3- star level. The research instrument consisted 

of : 1) semi-structured interviews, 2) 5-rating scale questionnaires with reliability at 

0.89, 3) recording form for suggestions, and 4) evaluation forms. The data were 

analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and CFA. 

 The results of this research revealed that: 

 1) The components of moral school management for school administrators 

under the primary educational service area office consisted of 3 main components 

and 10 minor components.  

 2) A model of moral school management for school administrators under 

the primary educational service area office was known as “MSMM Model.” It was an 

administrative form and method based on scope and mission of moral school 



administration concept, Lokapàla-dhamma, and school administration. The moral 

school administration consisted of 3 main components and 10 minor components. 

The component weight values in descending order started with Moral School 

Concepts, followed by Lokapàla-dhamma, and School Administration.  

 3) The evaluation results of model of moral school management for school 

administrators under the primary educational service area office in propriety, 

accuracy, feasibility and utility were at 4.67 level overall that was higher than the 

evaluation criteria. The model was affirmed by the experts. 

Keywords: School Management Model, Moral School, School Administrators,  

   Lokapàla-dhamma 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

สังคมโลกในปจจ ุบ ันเปนส ังคมที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร ็ว ซ ึ ่งเก ิดจาก                

การรับเอาความเจริญกาวหนาทางวัตถุ อันไดแกความเจริญกาวหนาในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ โซเซียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน รวมทั้งการรับ

วัฒนธรรมจากตะวันตก มาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต สงผลใหคนในสังคมละเลยความเจริญ     

ดานจิตใจ ยึดหลักในการดํารงชีวิตดวยการแกงแยง แขงขัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม หลงลืม        

หลักศีลธรรมในการดําเนินชีวิต สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเปนอันมาก จนกลายเปนปญหา

สังคมหรือปญหาของประเทศ การสงเสริมคุณธรรมจึงเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยใหสังคมสงบสุข การ

นําคุณธรรมมาปลกูฝงใหกับพลโลกตองปลูกฝงต้ังแตวัยเด็ก โรงเรียนเปนหนวยสังคมที่มุงผลิตผูเรียน

ใหมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจําเปนจะตองสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

ผานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาในบทที่หนึ่งนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญเจ็ดประเด็น         

คือ  1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  2) วัตถุประสงคของการวิจัย  3) คําถามในการวิจัย  

4) ขอบเขตของการวิจัย  5) กรอบแนวคิดการวิจัย  6) นิยามศัพทเฉพาะ  และ 7) ประโยชนที่ไดรับ  

โดยมีรายละเอียดตามเน้ือหา ดังตอไปน้ี 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร บทความ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอในบทแรกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
             1.1.1  ความเปนมาของปญหาการวิจัย 

 สภาวการณสังคมโลกปจจุบนั เปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร ความเจริญทั้งดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ สงผลใหสังคมโลกปจจุบันเปนโลก            

ที่ไรพรมแดน คนในสังคมสามารถติดตอสื่อสารกันไดรวดเร็ว ผานทางสื่อสังคมออนไลนหรือโซเซียล

มีเดีย สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว คานิยมในการดําเนินชีวิต 
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การแตงกายของประเทศหน่ึงสามารถแพรกระจายไปอีกประเทศหน่ึงไดอยางรวดเร็ว เกิดเปนกระแส

สังคม ปญหาดานพฤติกรรมกาวราวหรือรุนแรงของสังคมอื่น ๆ ถูกลอกเลียนขามประเทศไดจาก    

ความเจริญดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพียงแคใชน้ิวสัมผัสจอโทรศัพทมือถือ นอกจากนี้การแขงขัน       

ทางการคา และระบบเศรษฐกิจที่มุงแสวงหาผลกาํไร สงผลใหสงัคมโลกยุคปจจบุัน เปนสังคมแหงการ

แขงขันที่รุนแรง เปนยุคที่มีความเจริญทางวัตถุ คนในสังคมมุงแขงขันจนละเลยศีลธรรมอันดีงาม      

เกิดความเสื่อมถอยในดานคุณธรรมจริยธรรม สังคมไทยประสบปญหาทั้งดานวัตถุและจิตใจ ดังที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (2559, หนา 8) ไดกลาวไววา

ประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพเกือบทุกดาน อาทิ คุณภาพคนต่ําทั้งในดานความรู ทักษะ และ

ทัศนคติมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจํานวนไมนอย  ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึด

ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

 การปลูกฝ งคุณธรรมในโรงเร ียน จ ึงเป นพื ้นฐานสําคัญในการส งเสร ิมค ุณธรรม                 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ไดกําหนดแนวทางดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมหากรอบแนวทาง

ดําเนินงานตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ตองชวยกันปลูกฝงใหแกผูบริหาร ครู และนักเรียน     

หาประการ ไดแก ความพอเพียง  ความกตัญู  ความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ  และอุดมการณ

คุณธรรม โดยมตัีวช้ีวัด ไดแก มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน  มีกลไกคณะทํางาน

และใชโครงงานคุณธรรมเปนเครื่องมือที่ทุกคนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม  พฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ในโรงเรียนลดลง  

เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน  มีองคความรู นวัตกรรม การสราง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจดัการเรียนรูในช้ันเรยีน  และเปนแหลงเรียนรูของ

โรงเรียนคุณธรรม ในการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (2560) กําหนด

แนวทางดําเนินงาน ประกอบดวย การสรางคนดี ใหบานเมือง ดวยการสงเสริมโครงงานพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม  การเสริมสรางคุณธรรมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา "โรงเรียน

คุณธรรม" โดยการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคืนคุรุชน คนคุณธรรมสูสังคม 

และใหคุรุชนคนคุณธรรมทาํหนาที่คืนคุณธรรมสูหองเรียน การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม 

ผานการพัฒนานวัตกรรมระบบการประเมินออนไลน ที่สามารถประเมินผลไดอยางตอเน่ืองจากทกุแหง 

และชวยลดภาระในการเตรียมการประเมินผลใหกับโรงเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ และการ

สรางเวทีเชิดชูเกียรติใหกับโรงเรียนคุณธรรมที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ผานโครงการ

โรงเรียนดีตองมีที่ยืน  การพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยการพัฒนาผลการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดําเนินการวิจัยพัฒนา เพื่อสรางและจัดเก็บองคความรูอันเปน

ประโยชนในการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆ ตอไป และการพัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายกับหนวยงาน
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ภายนอกโดยการสงเสริมเครือขายคุณธรรมทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ 

เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 1.1.2  ปญหาการวิจัย 

   จากสภาพการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การประถมศึกษาในปจจุบัน อาจกําหนดประพจนของปญหาการวิจัยไดวา “คุณธรรมจริยธรรม

ของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีความเสื่อมถอย” ซึ่งสามารถอธิบายขยายความได ดังตอไปน้ี 

   สังคมไทยเปนสังคมหน่ึงที่ไดรับอิทธิพลจากความเจริญในดานตาง ๆ ทั้งเจริญกาวหนา       

ในด านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และความเจร ิญกาวหนาทางวิทยาการต าง ๆ เขามาใช                     

ในการดํารงชีวิต มุงแขงขันทางการคาและธุรกิจเพื่อแสวงหารายไดเพื่อผลกําไร กลายเปนสังคม        

ที่มีความเจริญดานวัตถุ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยทั้งดานคานิยม พฤติกรรม และระบบ

คุณคาของคนในสังคม  ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกัน ทั้งนี ้เพราะความเจริญดังกลาว        

เปนความเจริญดานวัตถุ สงผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคม     

ในแงมุมตาง ๆ ทั ้งดานคานิยม พฤติกรรม และระบบคุณคาของคนในสังคม ความเสื ่อมถอย          

ดานคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังขาดทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบ ไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม นิยมพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม 

บร ิโภคนิยม ขาดจิตส ํานึกสาธารณะ และใหความสําคัญกับเร ื ่องส วนตนมากกวาส วนรวม             

(ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนา 1) 

ปญหาวิกฤตดานคุณธรรมในสังคมไทยเปนปญหาจําเปนเรงดวนที่ควรไดรับการแกไข ดังที่

ศูนยคุณธรรม (องคกรมหาชน) (2559, หนา 1) รวมกับศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิด า) ไดส ํารวจสถานการณคุณธรรมของสังคมไทย ภาคกลาง           

โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยูในภาคกลางกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ 

จํานวน 2,000 หนวยตัวอยาง ผลการสํารวจประเด็นความรุนแรงของปญหาวิกฤตดานคุณธรรม       

ในสังคมไทยในภาพรวม พบวามีความร ุนแรงอยู ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี ่ยเทาก ับ 2.94            

โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดควรไดรับการแกปญหา คือ ปญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม      

ไมมีความพอเพียง  รองลงมา คือ ปญหาคนรุนใหม ไมคอยมีสัมมาคารวะ ไมเคารพผูใหญ และปญหา

ขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย ปญหาจิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบตอสังคม

เห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ปญหาความซื่อสัตยสุจริต การทุจริตคอรรัปชั่น 

ปญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแยงในสังคม ปญหา ไมแยกแยะ ผิด ชอบ ช่ัวดี ปญหาขาดความ

กตัญู และปญหาสถาบันทางศาสนาไมทําหนาที่สงเสริมคุณธรรม หรือเปนที่พึ่งทางจิตใจใหกับ

ประชาชนได ตามลําดับ  ซึ่งฉวีรัตน เกษตรสุนทร (2557) ไดกลาวปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมไววา 

ปจจุบันเกิดปญหาดานคุณธรรมจรยิธรรมข้ึนในสงัคมไทยในทุกระดับของสังคม อาทิ เด็กประถมลอก
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การบาน เด็กโตทะเลาะฆารายวัน ผูใหญ โกงกินบานเมือง  อาชญากรรม ทุจริต โกง ฯลฯ จึงไดเสนอ

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 ตองเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรมในเยาวชนอยางเปน

ระบบ โดยมีสองกญุแจสาํคัญในการแกไขปญหา ไวสองประการ ประการแรก การลดความเหลื่อมลํ้า

ทางสังคม  เด็กไทยในปจจุบันมีความเครียดเรื้อรังตั้งแตอยูในครรภมารดา มาจนถึงในวัยเด็กเล็ก     

ถูกเลี้ยงดูอยางขาดแคลน ขาดอาหาร ขาดความรัก ความอบอุน โดยความไมพรอมเหลานี้ มีผลตอ

สมองในสวนที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งปจจุบันเด็กไทย  ในกลุมดอยโอกาสนี้ มีประมาณ     

1 ใน 3 ของเยาวชนทั่วประเทศจํานวน 18 ลานคน และประการที่สองการสรางแนวคิดคุณธรรม    

เปนสวนหน่ึงของการศึกษา  ผานการปฏิรูประบบการเรียน   การสอนของไทย จากการเรียนจาก

เรียนเพื่อสอบ เปนเรียนเพือ่พัฒนารอบดาน การเรียนเพื่อแขงกับเพื่อนเปนการเรียนรวมมือกับเพื่อน  

การเรียนคนเดียว เปนการเรียนเปนทีม การเรียนแบบถายทอด  เปนการเรียนสรางความรูจากการ

ปฏิบัติ  เรียนแบบปฏิบัติได เปนปฏิบัติได แลวสามารถอธิบายได  ตลอดจนครูอาจารยในศตวรรษ     

ที่ 21 ตองมีทักษะ Classroom skills ตองเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู จากการเปนครูผูสอน

เปนครูผูฝก รวมถึงพอแมจะตองเปลี่ยนตัวเอง จากคนที่คอยบอกคอยสอน มาเปนโคช 

จากปญหาดานคุณธรรมจรยิธรรมที่กลาวมา กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560) จึงไดกําหนดแนวทางแกปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมไวในแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560-2579 โดยไดกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมไวในยุทธศาสตรที่ 5 

โดยมีแผนงานโครงการสําคัญที่กลาวไว คือ โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพคนทุกชวงวัย และโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนจึงเปนหนวยงานสําคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายจึงควรกําหนดรูปแบบในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียน

คุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว 

1.1.3  ความสําคัญของปญหาการวิจัย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ

ในมาตรา 65 ความวารัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตาม

หลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจดัทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิด

เปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และมาตรา 257 ที่ไดบัญญัติเปาหมายเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปประเทศไวความวา “ประเทศชาติมีความสงบเรียนรอย มีความสามัคคีปรอดดอง มีการพัฒนา

อยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ    

กับการพัฒนาดานจิตใจ” จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ

จัดทํายุทธศาสตรชาติ (ประกาศเรื่องยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561- 2580, เลม 135 ตอนที่ 82 ก)   
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  พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความสําคัญในแกปญหาสังคม 

โดยเฉพาะปญหาที่สะทอนถึงวิกฤตการณดานคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ ตามยุทธศาสตร

ประชารัฐที่ตองการสรางพลังการทําความดีเพื่อชาติและประชาชนจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป โดยใหทุกสวนราชการใชแผนแมบท (Master Plan) โดยในประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยขอ 4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื ่อสัตยวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการ

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้ง

ปร ับสภาพแวดลอมทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอ ื ้อตอการมีคุณธรรม จร ิยธรรม            

และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม จากแนวคิดดังกลาว    

สงผลใหคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-

2564) เปนแผนแมบทของชาติ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ตองการพัฒนาประเทศใหสมดุลทั้งทาง

วัตถุและจิตใจควบคูกันไปให “คุณธรรมนําการพัฒนา” สรางสังคมแหงคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป โดยใหทุกหนวยงานใชแผนแมบท (Master Plan) เปนกรอบในการสงเสริมคุณธรรมและ

ทิศทางในการปฏิบัติการในการสงเสริมคุณธรรมของทุกหนวยงาน โดยนํากลไกประชารัฐมาใชเปน

แนวทางในการขับเคลื่อน (คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2559, 

หนา 3) จากแผนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา ([สกศ],  2560,  หนา ฏ-ฐ) จึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เนนการ

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตร  

ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมไวในยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม มีแนวทางพัฒนา โดยการสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําความคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต และมีแผนงานโครงการสําคัญ เชน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการ

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนตน 

ซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ  ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

จากที่กลาวมากระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของนโยบายรัฐบาลในการ

สงเสริมคุณธรรม และเพื่อเปนแนวในการขับเคลื ่อนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม และใชเปนแนวทางสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของหนวยงาน จึงไดมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการจัดทําแผน
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แมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ

สงเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุงเนนปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

สงเสริมใหคนไทยเปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธา และยึดมั ่นในหลักคําสอน       

ของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย อยูรวมกันอยางสันติสุข นําไปสูการเปน

องคกรคุณธรรมและสังคมแหงคุณธรรม (ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560, หนา 1) จึงเกิดเปนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เปนการดําเนินงานเพื่อสืบสาน     

พระราชปณิธาน  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู หัว รัชกาลที ่ 10 ซึ ่งกระทรวง 

ศึกษาธิการไดดําเนินงานตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยรวม

หารือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับ

เยาวชนสวนใหญของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มคุีณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให

เยาวชนทุกคน มีความรู  ความสามารถ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปไดวาการพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชนของชาติ

จําเปนตองดําเนินการจัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมี

กระบวนการคิด อยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ  และสราง

ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี  รวมทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยประสานความรวมมือ

จากหนวยงาน และ องคกรที่ทางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียน

คุณธรรมนั้น เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทาไดงาย เปนการลงทุนตํ่า แตไดกําไรมาก และสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดจรงิ  โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนาไปใชไดกับ

โรงเรียนในทุกศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหน่ึง  เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ที่จะชวย

ใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในโรงเรียน “ลดลง” และ สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที ่พึงประสงค 

“เพิ่มขึ้น” ซึ ่งนับเปนการพัฒนาเยาวชน ผู ปกครอง และชุมชน  ไดอยางยั่งยืน (สํานักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559, หนา 1)  

  ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560, หนา 10) ไดอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที ่วา “ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง”          

มาเปนวิสัยทัศนในแผนดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคสี่ประการ คือ 1) พัฒนาศักยภาพครูใหตระหนัก

ในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของอาชีพครู  การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และ

เปนตนแบบที่ดีงามของนักเรียน 2) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองครวม เนนกระบวนการ
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มีสวนรวมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใชโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เปน

เครื่องมือในการเรียนรูความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง  3) พัฒนากระบวนการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวนในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

ในโรงเรียน สงเสริมการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น เพื่อเปาหมายการสรางคนดีสูสังคม 

รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหเปนตนแบบ และเปนศูนยเรียนรูของโรงเรียนคุณธรรม และ        

4) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลที่ 9 โดยกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม หรือเรียกโดยยอวา “โรงเรียน

คุณธรรม” ตามแนวทางของศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560, หนา 12-14) นั้น 

ประกอบดวยงานสี่ข้ันตอนหลัก คือ 1) การสรางความรูความเขาใจ และการพัฒนาศักยภาพครูแกน

นําและนักเรียนแกนนําเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีหาข้ันตอน คือ  (1) การประชุมเพื่อสราง

ความรูความเขาใจเชิงลึกแกผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพื่อใหมีความเขาใจ สมัครใจ และพรอมใจกันทั้งผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน และผูมี

สวนไดเสียอื ่นๆ ในการตัดสินใจเขารวมการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรม  (2) การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา เปนการประชุมระดมสมองเพื ่อคนหา “คุณธรรม

เปาหมาย” และระบุพฤติกรรมบงช้ีเชิงบวกของคุณธรรมเปาหมายแตละดาน  ที่โรงเรียนไดคัดเลือก

ไว  คุณธรรมเปาหมายที่มีการระบุพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกไวดวยเรียกรวมวา“คุณธรรมอัตลักษณ” 

เชน มีความซื่อสัตย ไมลอกการบาน เปนตน และใหทราบแนวทางการพัฒนาโครงงานคุณธรรม 

(Moral Project) เพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรม (3) การพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนแกนนํา และนักศึกษาแกนนํา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและสามารถดําเนินงาน

เปนหลักในการพัฒนาเขาสูโรงเรียนคุณธรรม  (4) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ

ความรูคูความดี เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่บูรณาการสาระคุณธรรมเขา

ไวในสาระวิชาตางๆ โดยจะดําเนินงาน  ตามความพรอมของแตละโรงเรียน และ (5) การศึกษาดูงาน

โรงเรียนคุณธรรมตนแบบในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อ

ความย่ังยืนของโรงเรียนคุณธรรมในชุมชนทองถิ่น และภูมิภาค  2) การลงมือปฏิบัติของโรงเรียน 

โดยทุกคนในโรงเรียนรวมกันลงมือพัฒนา “โครงงานคุณธรรม” (Moral Project) ซึ่งจะเปน

แผนปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการเรียนรู การสรางสรรคความดี โดยจัดทําเปนโครงงาน

คุณธรรมที่เด็กคิด เด็กเลือก เด็กทํา และใหทุกคนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติจริงอยางเต็มที่  3) การ

นิเทศติดตามโรงเรียน เพื่อใหกําลังใจโรงเรยีน โดยใหคําแนะนํา ปรึกษาอยางเปนกัลยาณมิตร ชวยให

เกิดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเน่ือง และจะเกิดความย่ังยืนตลอดไป และ  4) การรายงาน

ความกาวหนาและการประเมินผล โดยการประชุมรายงานความกาวหนาของโครงการจะจัด 2 ครั้ง

ตอป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงานความสําเร็จ  การสังเคราะห และถอดบทเรียน 
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เพื่อใหโรงเรียนปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของตนเองใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น และการ

ประเมินผลสําเร ็จของการพัฒนาโรงเร ียนคุณธรรม เปนการประเมินผลพฤติกรรมที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป ตัวช้ีวัดที่สําคัญ คือ พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในโรงเรียนลดลงและพฤติกรรมที่พึง

ประสงคในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

  จากสภาพของปญหา ผลกระทบ และความสําคัญของปญหาดังกลาวมาขางตนนั้น        

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน [สพฐ] ในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับ

เยาวชนสวนใหญของประเทศเพื่อใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ เปนคนดี คน

เกง และ มีความสุข จึงไดขอสรุปวาการพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชนของชาติจําเปนตองดําเนินการ

จัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ซึ ่งผู วิจ ัยในฐานะผู บริหารสถานศึกษาตระหนักถึง

ความสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่งเปนปญหาเรงดวนที่ควรทําวิจัย และ

จากการศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวายังไมมีผูใดเคยศึกษาวิจัยเรื่องนี้มากอน

จึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อทําให

ทราบรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา สามารถนํารูปแบบการบรหิารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบรหิารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา มาใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย และ สํานักงานเขต

พื้นที่การประถมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํารูปแบบการบรหิารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การประถมศึกษา ไปใชในการกํากับดูแลและ

สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบรหิารงานโรงเรียนคุณธรรมและของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

3. เพื ่อประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

 

1.3 คําถามการวิจัย 

 จากวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงต้ังคําถามการวิจัย ดังตอไปน้ี 
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 1. การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา มีองคประกอบใดบาง 

 2. รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมและของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรเปนอยางไร 

 3. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมและของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนอยางไร 

 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  การวิจัยเรื ่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” นี้ มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของหลายประการ  ซึ่งในที่นี้  

ผูวิจัยใชแนวคิดหลัก  ไดแก  1) แนวคิดรูปแบบ  2) แนวคิดการบริหาร และ  3) แนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม ประกอบกับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  

           จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยนํามาสังเคราะหและสรุปเปนตัวแปรในการศึกษา  ซึ่งสามารถ

ประกอบเปนกรอบแนวคิดโดยสังเขปเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งน้ี ดังแสดงในภาพที่  1.1   
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ภาพท่ี  1.1   กรอบแนวคิดการวิจัย 
1 Source. From “Model and Model Building,” Educational Research Methodology and 

Measurement: An International Handbook, by  Keeves, Peter J,  (1988),  Oxford : Pergamon Press. 
2 Source. From Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, 

Integrating Computers and Using Media, (p 11.), by Newby, T., Stepich. D., Lehman. J. & Russell, 

J., 1996  
3 ที่มา. จาก พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, (หนา 65), โดยพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต). 

(2559). พิมพครั้งที่ 34, กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ. 
4 ที่มา. จาก โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โดย ปนัดดา  ดิศกุล, (2560), สืบคนจาก www.moe.go.th 
5 ที่มา. จาก การสัมภาษณสวนบุคคล เม่ือวันที่.3 - 10 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563. 

  6 Source. From Evaluation models viewpoints On educational and human services 

evaluation, by Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L., 1983. 

แนวคิด

โรงเรียน

คุณธรรม
4 

ความคดิเห็น

ของผูเชี่ยวชาญ

และ 

ผทรงคณวฒิ
5 

แนวคิด

รูปแบบ1
 

1. แนวคิดการบริหารโรงเรียน 

     - การวางแผน (Planning)         - การนําไปใช (Implementation) 

     - การประเมินผล (Evaluation) 

 2. หลักโลกบาลธรรม 

   - หิริ               -  โอตตัปปะ 

3.แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

-  ความพอเพียง              -  ความกตัญู 

-  ความซ่ือสัตยสุจริต              -  ความรับผิดชอบ 

-  อุดมการณคุณธรรม  

4. ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

 

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

 

รูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนค ุณธรรมของ

ผู บร ิหารสถานศ ึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

 

แนวคิดการ

บริหาร

โรงเรียน2
 

หลัก 

โลกบาล 

ธรรม3 

แนวคิด 

การประเมิน 

รูปแบบ
6 

5. แนวคิดการประเมินรูปแบบ 

  - ดานความถูกตอง                    -ดานความเหมาะสม    

   -ดานความเปนไปได                 -ดานความเปนประโยชน 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวสี่ดาน ดังน้ี 

1.5.1  ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที ่มีคุณสมบัติ    

เขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ในปการศึกษา 2562 จํานวน 209 แหง   

กลุมตัวอยาง โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที ่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณา

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา โดยคิดประมาณการเปนกลุมตัวอยาง จํานวน  136 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน ผูรับผิดชอบโครงการ และครูผูสอน 

1.5.2  ขอบเขตดานเนื้อหาและตัวแปร 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ภายใตกรอบแนวคิดการบริหาร       

แบบ PIE ของ Newby, Stepich, Lehman, & Russell, (1996, p. 11) ศักดา สกนธวัฒน (2555, 

หนา 13 - 18) ปทุมทอง  ไตรรัตน (2558, หนา 40 – 41) สุมาลี สุธีกุล (2557, หนา 41 – 46)       

ไดศึกษากรอบแนวคิดกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และธัญญรัตน บัวพันธ (2558,     

หนา 33)  ไดวิจัยการนําเสนอกลยุทธการบริหารโรงเรียน ที่ใชแนวคิด PIE ประกอบดวย การวางแผน 

(Planning)  การนําไปใช (Implementation)  และการประเมินผล (Evaluation) กรอบแนวคิด

โครงการโรงเรียนคุณธรรมหาดาน ประกอบดวย 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญู  3) ความซื่อสัตย

สุจริต  4) ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
    ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก  

1.5.2.1 ตัวแปรร ูปแบบการบริหารโรงเร ียน โดยใชแนวคิดการบริหาร PIE 

ประกอบดวย การวางแผน (Planning)  การนําไปใช (Implementation)  และการประเมินผล 

(Evaluation) 

1.5.2.2 ตัวแปรหลักโลกบาลธรรม มีสองดาน คือ 1) หิริ ความละอายใจตอความชั่ว 

และ 2) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอบาป 

1.5.2.3 ตัวแปรแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มีหาดาน ประกอบดวย 1) ความพอเพียง  

2) ความกตัญู  3) ความซื่อสัตยสุจริต  4) ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม 

1.5.2.4 ตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
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1.5.2.5 ตัวแปรการประเมินรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

1.5.3  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี   

เปนการวิจัยโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจากโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในปการศึกษา 2562 จํานวน  136  แหง จาก

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 209 แหง  

แลวนําขอมูลมาวิเคราะห สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 

1.5.4  ขอบเขตดานเวลา 

ระยะเวลาในการทําวิจัย ตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการเปนระยะเวลา        

12  เดือน (ระหวาง 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

การวิจัยครั ้งนี้ ผูวิจ ัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที ่ใชในการวิจัย เพื ่อเปนการสื่อสาร           

ทําความเขาใจใหตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูอานงานวิจัยช้ินน้ี  ดังตอไปน้ี 

1. รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองของปรากฏการณใดปรากฏการณหน่ึง หรือความคิดรวบ

ยอดของชุดปรากฏการณดวยหลักความมีเหตุมีผลที่เปนระบบ มีกรอบความคิดทางดานหลักการ 

จุดมุ งหมายเพื ่อใหเกิดความชัดเจนในนิยามความสัมพันธ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตาง ๆ       

ของระบบ แสดงโครงสรางและความสัมพันธของปจจัยหรือตัวแปรหรือองคประกอบของสิ่งที่ศึกษา 

เพื่อใหเขาใจงายมองเห็นเปนรูปธรรม หลักความมีเหตุมีผลที่เปนระบบ 

2. รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม  หมายถึง โครงสรางและวิธีการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตามขอบขาย

และภารกิจดานการบริหารจัดการโดยนําแนวคิดการบริหารแบบ PIE แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม      

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนวคิดโลกบาลธรรม และความคิดเห็น   

ของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ มาประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  2.1 การบริหารโรงเรียน หมายถึง การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใชแนวคิดการ

บริหาร PIE ที่ประกอบดวย การวางแผน (Planning – P)  การนําไปใช  (Implementation – I) และ 

การประเมินผล Evaluation – E) 

           2.1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติงาน 
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โครงการ กิจกรรม การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี ้วัด ระยะเวลา 

วิธีดําเนินการ เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

           2.1.2 การนําไปใช (Implementation) หมายถึง การนําแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน  การดําเนินงาน 

จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด       

การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ 

          2.1.3 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา 

และประเมินผล ตามวัตถุประสงค และเปาหมายทีว่างไว รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการ

นําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุง 

2.2 โรงเรียนคุณธรรม  หมายถึง สถานศึกษาที่ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสรมิความดีในรูปแบบตาง ๆ  ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคได

อยางย่ังยืน และนําไปขยายเครือขายได  โดยโรงเรียนคุณธรรมดังกลาว มี 5 องคประกอบยอย แตละ

องคประกอบยอยมีนิยามศัพท ดังน้ี  

2.2.1 ความพอเพียง  หมายถึง ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระราชดํารัสคําสอน และความไมประมาท มีความมุงมั่นตั้งใจ สรางสรรค ตั้งแตระดับปจเจก

บุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยทําพอประมาณใหเหมาะสมกับ

ตนเอง ไมโลภ  ไมฟุงเฟอและฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิด

ทุจริตในใจได ไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึน 

2.2.2 ความกตัญู  หมายถึง  การดํารงตนเรียบงาย  ไมหลงลืมตัวเมื ่อเกิด

ความสําเร็จ  ความดีงาม  ตองยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทุกคนมีสวนรวม   

2.2.3 ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  ปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั ่น         

ในทุกระดับ  โดยการปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปชั่น  คือ ความยอยยับอับปาง  และความ     

นาอาย  การฝกฝนอบรมใหเกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่

สะอาด เจริญมั่นคง มีความประพฤติตรงตอเวลา ตรงตอหนาที่ รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยาง

เต็มที่และถูกตองและตรงตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกล 

2.2.4 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  โรงเรียนคุณธรรม  ผูบริหาร  ครู  อาจารย  

ฯลฯ  มตีองมีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด พรอมใหตรวจสอบการ

กระทําไดเสมอ ตองชวยกันพรํ่าสอนใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน  ยึดมั่นความ
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ซื่อสัตย  สุจริต  มีความรอบรู  อดทน  เสียสละ  มีความเพียรดวยปญญา  และความรอบคอบเพื่อ

สรางคนดีใหบานเมือง 

2.2.5 อุดมการณคุณธรรม  หมายถึง  รวมกันเสริมสรางหลักหลักธรรมาภิบาล

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยการบริหารหรือปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ

ปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณ  เพื่อใหเกิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง  อันเปนความ

ย่ังยืนแหงความรมเย็น และรวมมือรวมใจและมุงมั่นทาํจะขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติดําเนินไป

ดวยความมั่นคง ยั่งยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเป ยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม 

พรอมทั้งใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   

2.3  หลักโลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุมครองโลก ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย ประกอบดวยหลักธรรม 2 ประการ คือ 

         2.3.1 หิริ หมายถึง ความละอายแกใจในการทําบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว 

ประพฤติช่ัวทุกประการ มีความละอายใจในขณะกําลังจะทําชั่วทางกาย วาจา ใจ จะรูสึกขยะแขยง     

ไมกลาทําความช่ัว มีความรังเกียจบาป ไมกลาคิดช่ัว ไมพูดช่ัว ไมทําช่ัวใด ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง 

         2.3.2 โอตตัปปะ  หมายถึง ความเกรงกลัวตอการทําบาป ความสะดุงกลัวตอผล

ของบาปและความช่ัว ไดแกความหวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความชั่ว คิดเห็นภัยที่เกิดจาก

การกระทําความช่ัว กลัวความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

2.4  ความคิดเห็นของผู เชี ่ยวชาญและผู ทรงคุณวุฒิ หมายถึง  แนวความคิด 

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมที่ไดมาจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

3. การพัฒนารูปแบบ  หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดย

แบงออกเปน 2 ตอนใหญ ๆ คือ 1) ขั้นตอนการสรางรูปแบบ (Construct) ที่ควรตองมีหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีรองรับ มีการกําหนดลักษณะของรูปแบบที่จะสราง และ 2) ขั้นตอนการหาคุณภาพ

ของรูปแบบ โดยการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบกอนนํารูปแบบไปใชงานจริง  

4.  การประเมินรูปแบบ หมายถึง การประเมินรูปแบบในสี่ดาน คือ ความถูกตอง ความ

เหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน ดังน้ี  

 4.1  ความถูกตอง (Accuracy Standard) หมายถึง ความถูกตอง  ความนาเชื่อถือ 

โดยมีแนวทางการประเมิน คือ  เป นรูปแบบที่มีสาระ มีประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง               

มีวัตถุประสงค  มีข้ันตอนการใชชัดเจน  มีที่มาจากแหลงขอมูลและการไดมาซึ่งขอมูลอยางชัดเจน       

มีการรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือและแหลงขอมูลที่หลากหลาย  และมีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สมบูรณและชัดเจน  
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 4.2  ความเหมาะสม (Propriety Standard)  หมายถึง   ความเหมาะสมท ั ้ ง               

ในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  โดยมีแนวทางการประเมิน คือ  เปนรูปแบบที่คํานึงถึงกฎหมาย  

การรักษาสิทธิของผูเกี่ยวของ และใหความเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายหรือทุกกลุม 

 4.3  ความเปนไปได (Feasibility Standard) หมายถึง  ความเปนไปไดในการนําไป

ปฏิบัติจริง โดยมีแนวทางการประเมิน คือ เปนรูปแบบที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  มีทรัพยากร       

เพียงพอที่จะปฏิบัติได  ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่

เอื้อใหปฏิบัติได 

 4.4  ความเปนประโยชน (Utility Standard) หมายถึง  อรรถประโยชน โดยมี     

แนวทางการประเมิน คือ เปนรูปแบบที่ตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ  การกระตุนใหเกิด

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ  ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ  และเกิดผลดีตอ

สถานศึกษา หนวยงาน  ที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 

1.7 ประโยชนที่ไดรับ  

ผลจากการวิจัยครั้งน้ี จะเปนประโยชน ดังน้ี  

1. ทําใหทราบรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

 2. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สามารถนํารูปแบบการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา มาใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํารูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาไปใชในการกํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ผู วิจ ัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา 

บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

      2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 

      2.1.2 องคประกอบของรูปแบบ 

      2.1.3 ประเภทของรูปแบบ 

      2.1.4 การพัฒนารูปแบบ 

     2.1.5 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 

 2.4 แนวคิดโลกบาลธรรม 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

       2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

       2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

   คําวารูปแบบ มาจากคําวา “Model” ในภาษาอังกฤษ ซึ ่งเปนคําที ่เขามามีบทบาท             

ในวงการศึกษา วิจัยวิทยานิพนธ  และดุษฎีนิพนธ ของนิสิตนักศึกษาเพิ ่มมากขึ้น โดยมีที่ใชเรียก             

ในภาษาไทยตาง ๆ กันหลายคํา เชน  รูปแบบ ตนแบบ แบบแผน แบบจําลอง เปนตน สําหรับ         

ในเอกสารฉบับนี้จะใชคําวา รูปแบบ เนื ่องจากเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการการศึกษา     

และการวิจัย 

 2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 

   นักวิชาการ และนักการศึกษาไดใหความหมายของรูปแบบ (model) ไวหลายประการ  

ดังน้ี 
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อุทุมพร จามรมาน (2541, หนา 22) กลาววาไวร ูปแบบ หมายถึง โครงสรางของ         

ความเกี่ยวของของหนวยตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ รูปแบบจึงนาจะมีมากกวาหนึ่งมิติ หลายตัวแปร 

และตัวแปรตาง ๆ มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิงความสมัพันธและเชิงเหตุและผล สอดคลองกับ

แนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2546, หนา 40) ที่กลาววารูปแบบ หมายถึง โครงสรางแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ สามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือในระบบตาง ๆ 

อธิบายลําดับขั้นตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ และสอดคลองกับแนวคิดของฉลาด  

จันทรสมบัติ (2550, หนา 98) ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง โครงสราง โปรแกรม แบบจําลอง 

หรือตัวแบบที่จําลองสภาพความเปนจริงที่สรางขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาวาสิ่ง

ใดบางที่จะตองนํามาศึกษาเพื่อใชแทนความคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบาย

ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบนั้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของพิสิฐ  

เทพไกรวัล (2554, หนา 14) กลาววา รูปแบบ (model) หมายถึง สิ่งที ่แสดงโครงสรางและ

ความสัมพันธของปจจัยหรือตัวแปรหรือองคประกอบของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะสําคัญ

ของปรากฏการณที่คาดวาจะเกิดข้ึน เพื่อใหเขาใจงายมองเห็นเปนรูปธรรม ไมมีองคประกอบตายตัว

หรือใหรายละเอียดทุกแงมุม โดยผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความแมนตรง

และเช่ือถือได แลวนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง รวมทั้งแนวคิดของ ปรมะ  

บุญเขื่อง (2562, หนา 19) ที่ไดใหความหมายของรูปแบบ หรือ Model วาหมายถึงแบบจําลอง

โครงสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบหรอืตัวแปรของทฤษฎีในเรื่องที่ศึกษาวิจัย  เปนเครื่องมือ

ทางความคิดที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสืบเสาะหาคําตอบ ความรู ความเขาใจ  

นอกจากรูปแบบ ที ่มีผู ใหความหมายวาหมายถึง โครงสราง โปรแกรม แบบจําลอง      

ของความเกี่ยวของของหนวยตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ยังมีผูใหความหมายของรูปแบบ หมายถึง 

วิธีการที ่บ ุคคลใดบุคคลหนึ ่งไดถายทอดความคิด เพื ่อแสวงหาคําตอบ ความรู ความเขาใจใน

ปรากฏการณทั้งหลาย เชน เยาวดี  วิบูลยศรี (2544, หนา 27) ใหความหมายวารูปแบบ คือ วิธีการที่

บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถายทอดความคิด ความเขาใจตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณ หรือ

เรื ่องราวใด ๆ ใหปรากฏโดยใชการสื ่อสารในลักษณะตาง ๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ 

แผนผังตอเน่ือง หรือสมการ ทางคณิตศาสตร ใหสามารถเขาใจไดงายและในขณะเดียวกันก็สามารถ

นําเสนอเรื่องราวหรือประเด็น ตาง ๆ ไดอยางกระชับภายใตหลักการอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2552, หนา 220) ที่ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง เครื่องมือทาง

ความคิดที่บุคคลใชในการแสวงหาคําตอบ ความรูความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลายเปนรูปธรรม

ของความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน คําอธิบาย แผนผัง 

ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน 
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รัตนะ  บัวสนธ (2552, หนา 124) กลาวถึงความหมายของรูปแบบไวสามความหมาย 

ดังน้ี 1) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิง่หน่ึงทียั่งไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบในความหมายน้ี

มักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ เปนตน     

2) แบบแผนส ัมพ ันธ ของต ัวแปร หร ือสมการทางคณิตศาสตรท ี ่ร ู จ ักกันในชื ่อท ี ่ เร ียกว า 

“mathematical model” และ 3) แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบของการทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

รูปแบบในความหมายนี้บางที ่เรียกวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน 

รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เปนตน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554, หนา 28) สรุปไววา รูปแบบเปนการจําลอง

ภาพในอุดมคติที่นําไปสูการอธิบายคุณลักษณะสําคัญของปรากฏการณที่คาดวาจะเกิดข้ึน เพื่อใหงาย

ตอการทําความเขาใจที่ไมมีองคประกอบตายตัว หรือรายละเอียดทุกแงมุม โดยผานกระบวนการ

ทดสอบอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความแมนตรงและเช่ือถือได 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2555, หนา 185) กลาววา รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดาน

หลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตาง ๆ ของระบบ ที ่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคได 

จงรักษ  ศรีทิพย (2560, หนา 140) กลาวไววา รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองของ

ปรากฏการณใดปรากฏการณหน่ึง เพื่อใชประโยชนในการบรรยายหรือแสดงลักษณะปรากฏการณที่

จะเกิดข้ึน ซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระบบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดตาง ๆ ซึ่งไดรับ

การพิสูจนทดสอบหรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร

หรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน ตลอดทั้งใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุ

วัตถุประสงค เฉพาะของรูปแบบน้ัน ๆ 

 ฉวีวรรณ  เฟองทอง (2561, หนา 47) ใหความหมายคําวา รูปแบบ หมายถึง การสราง

กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆของระบบ ที่สามารถยึดถือเปน

แนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค การกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะ

ประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณ

ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการ

พื้นฐานในการกําหนดรูปแบบน้ัน ๆ เปนหลัก สวนกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ สามารถ

สรุปไดเปน 2 ขั้นตอน ไดแก  การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

รูปแบบ 

 สวนนักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายของรูปแบบ ไวดังน้ี 
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 Willer (1986, p. 15) ไดใหความหมายของรูปแบบวา รูปแบบเปนการสรางมโนทัศนหรือ

ความคิดรวบยอดของชุดปรากฏการณดวยหลักความมีเหตุมีผลที่เปนระบบ มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิด

ความชัดเจนในนิยามความสัมพันธ และขอเสนอของระบบรูปนัยที่เกี่ยวของ 

 Joyce & Weil (1990, pp. 1–2) ใหความหมายของรูปแบบวา หมายถึง แผน (Plan)    

หรือแบบ (Pattern) ซึ่งสามารถใชเพื่อการเรยีนการสอนในหองเรียน หรือการสอนพิเศษเปนกลุมยอย 

หรือเพื่อจัดสื่อการสอน ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร และเทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร    

และหลักสูตร แตละรูปแบบจะใหแนวทางในการออกแบบการสอนที ่ชวยใหนักเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคตางๆ 

 Raj (1996, p. 4) ไดใหความหมายของคําวา รูปแบบ (Model) ไว 2 ความหมาย ดังนี้      

1) รูปแบบ คือ รูปยอของจริงของปรากฏการณ แสดงดวยขอความ จํานวน หรือภาพ โดยการลดทอน

เวลา ความเหมาะ และกาลเทศะ ทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งขึ้น และ  2) รูปแบบ 

คือ ตัวแทนของการใชแนวความคิดของโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา รูปแบบ คือ แบบจําลองของปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง 

หรือความคิดรวบยอดของชุดปรากฏการณดวยหลักความมีเหตุมีผลที่เปนระบบ มีกรอบความคิด

ทางดานหลักการ จุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนในนิยามความสัมพันธ วิธีการดําเนินงาน และ

เกณฑตาง ๆ ของระบบ แสดงโครงสรางและความสัมพันธของปจจัยหรือตัวแปรหรือองคประกอบ

ของสิ่งที่ศึกษา เพื่อใหเขาใจงายมองเห็นเปนรูปธรรม หลักความมีเหตุมีผลที่เปนระบบ  

 

 2.1.2 องคประกอบของรูปแบบ 

 นักวิชาการและนักการศึกษา ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบ ไวดังน้ี 

  Brown & Moberg, (1980, pp. 16-17) ไดสังเคราะหรูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ 

(system approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency approach) กลาววา

องคประกอบของรูปแบบประกอบดวย สภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) 

โครงสราง (Structure)  กระบวนการจัดการ (Management process) และ การตัดสินใจสั่งการ 

(Decision making)  

  Keeves J., (1997, pp. 386-387 อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2552, หนา 220) กลาววา 

รูปแบบโดยทั่วไปจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี  

  1. รูปแบบจะตองนําไปสูการทํานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจนทดสอบ

ไดกลาวคือ สามารถนําไปสรางเครื่องมือเพื่อไปพิสูจนทดสอบได 

  2. โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal 

relationship) ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณ/เรื่องน้ันได 
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  3. รูปแบบจะตองสามารถชวยสรางจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 

(Concept) และความสัมพันธ (Interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู 

  4. รูปแบบควรจะประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural relationships) 

มากกวา ความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง (Associative relationships) 

 Bush (2011, อางถึงใน ฐาปณัฐ อุดมศรี 2558, หนา 40 – 41) ไดรวบรวมองคประกอบ

ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนไว 8 องคประกอบ คือ 

  1. ระดับการกําหนดเปาประสงค (Level at which goals are determined) 

  2. กระบวนการเปาประสงค (Process by which goals are determined) 

  3. ความสัมพันธระหวางเปาประสงคกับการตัดสินใจ (Relationship between goals 

and decisions) 

  4. ความเปนธรรมชาติของกระบวนการในการตัดสนิใจ (Nature of decisions process) 

  5. ความเปนธรรมชาติของโครงสราง (Nature of structure) 

  6. ความเช่ือมโยงสภาพตอแวดลอมภายนอก (Links with environment) 

  7. ลักษณะของภาวะผูนํา (Style of leadership) 

  8. รูปแบบภาวะผูนําที่เกี่ยวของสัมพันธ (Relate leadership model) 

 สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ (2547, หนา 354-355) ไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ

ภาวะผูนําของคณบดี ผลการศึกษาพบวารูปแบบมีองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก คุณลักษณะ

ภาวะผูนําของคณบดีที่ตองพัฒนา หลักการและแนวคิดกํากับรูปแบบ และวัตถุประสงคทั่วไปของ

รูปแบบ กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดี ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน เนื้อหาการ

พัฒนา วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และผลที่ตองการ และแนวทางการ

นํารูปแบบไปใชเงื่อนไขความสําเร็จและตัวบงช้ีความสําเร็จของรูปแบบ 

 ชนกนารถ ชื่นเชย (2550, หนา 179-180) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่อง     

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวารูปแบบมีองคประกอบ 9 องคประกอบ ไดแก ปรัชญาและหลักการ

ของการศึกษาตอเน่ือง กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา

ตอเน่ือง โครงสรางระบบบริหารของการศึกษาตอเนื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษา

ตอเน่ืองวิธีการจัดการศึกษาตอเน่ืองสื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูของการศึกษาตอเนื่อง การติดตาม

และประเมินผลของการศึกษาตอเน่ือง และ การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน 

 อัมพร พงษกังสนานันท (2550, หนา 274-275) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา        

นอกระบบในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบวารูปแบบมีองคประกอบ           

8องคประกอบ ไดแก ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู การประเมินผล
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การเรียนรู การเทียบโอนความรูและประสบการณ และการเทียบระดับการศึกษา การบริหารและการ

จัดการศึกษา กลุมเปาหมาย และ การมีสวนรวมของพอแม และชุมชน 

 ฉวีวรรณ  เฟ  องทอง (2561, หน า 50)  การก ําหนดองค ประกอบของร ูปแบบ                     

วาจะประกอบดวยอะไร จ ํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธก ันอยางไร ขึ ้นอยู ก ับ

ปรากฏการณ ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย      

และหลักการพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบน้ันๆ เปนหลัก 

 ปรมะ  บุญเชื ่อง (2562, หนา 25) กลาววา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบ             

วาประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณ       

ที่ศึกษาหรือออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบแตละรูปแบบ    

น้ัน ๆ เปนหลัก การกําหนดองคประกอบรูปแบบข้ึนอยูกับการศึกษาวาตองการทํานายปรากฏการณ

ในเรื่องใด โดยเลือกใชวิธีที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ตองการ 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร 

จํานวนเทาใด ขึ ้นอยู ล ักษณะเฉพาะของปรากฏการณ ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที ่กําลังศึกษา         

หรือขึ้นอยู กับวัตถุประสงคในการศึกษา องคประกอบรูปแบบที่ไดจะตองนําไปสูการทํานายผล         

ที่ตามมา สามารถใชอธิบายปรากฏการณหรือเรื่องที่ศึกษาได 

 

 2.1.3 ประเภทของรูปแบบ  

นักวิชาการและนักการศึกษา ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดหลาย

ประเภท โดยมีผูจําแนกประเภทของรูปแบบ ไวดังน้ี  

ทิศนา แขมมณี (2552, หนา 220-221) กลาววา รูปแบบ (model) ที่ใชกันโดยทั่วไป     

มีดังน้ี  

1.  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) หมายถึง รูปแบบที่เปนความคิด การ

เปรียบเทียบสิ่งตางๆ อยางนอย 2 สิ่งขึ้นไป รูปแบบลักษณะนี้ นิยมใชในดานวิทยาศาสตรกายภาพ 

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

2.  รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใชภาษา (พูดและเขียน) 

รูปแบบลักษณะน้ีนิยมใชในดานภาษาศาสตร 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) หมายถึง รูปแบบที่ใชสูตร

คณิตศาสตรซึ่งสวนมากจะเกิดข้ึนหลงจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลว 

4.  รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) หมายถึง รูปแบบที่ใชแผนผัง แผนภาพ

ไดอะแกรม หรือ กราฟ  
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5.  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) หมายถึง รูปแบบที่ใชที่แสดงใหเห็นถึงความ 

สัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรตางๆของปญหาใดๆ รูปแบบลักษณะนี้นิยมใชในดาน

ศึกษาศาสตร 

จงรักษ  ศรีทิพย (2561, หนา 144) กลาวถึงประเภทของรูปแบบวา รูปแบบมีหลาย

ประเภทเปนสิ่งที่สรางและพัฒนาขึ้น แตละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน รูปแบบทาง

การศึกษาและสังคมศาสตร ไดแบงออกเปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณซึ่ง

เปนรูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม รูปแบบที่ใชภาษาสื่อในการขยาย

หรืออภิปรายปรากฏการณ   ที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตร

เปนสื่อในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆและรูปแบบที่นําเอา ตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกัน

เชิงเหตุและผลที่เกิดข้ึน เปนตน การแบงประเภทของรูปแบบจะข้ึนอยูกันวัตถุประสงคในการอธิบาย

รูปแบบน้ันรวมถึงขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการนําเสนอวาจะนําเสนออยางไรจึงจะสะทอนถึงความคิดได

อยางชัดเจน สอดคลองกับความตองการ โดยจะตองพิจารณาถึงลักษณะของสิ่งนําเสนอดวย    

Smith at el. al. (1980, p. 461) ไดจําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน 1)  รูปแบบเสมือนจริง 

(iconic model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อ และ     

2)  รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน การทดลองทางเคมี

ในหองปฏิบัติการกอนทําการทดลองจริง เครื ่องบินจําลองที่บินไดหรือเครื่องฝกหัดบิน เปนตน 

รูปแบบชนิดน้ีมีความใกลเคียงมากกวาแบบแรก 

2.  รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกเปน 1)  รูปแบบขอความ 

(verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (qualitative model) เปนการใชขอความปกติธรรมดา    

ในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา เปนตน และ 2)  รูปแบบ      

ทางคณิตศาสตร (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative model)          

เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 

Bardo & Hartman (1982, p. 141) นักนิเวศวิทยาไดใหทัศนะที่นาสนใจไวอีกแนวหนึ่ง

ซึ่งเปนแนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบ โดยแบงประเภทของรูปแบบ ดวยการอธิบาย

ลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเปนรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะพื้นที่และรูปแบบที่อธิบายโดย

ลักษณะของประชากร รูปแบบที่ใชในการอธิบายโดยพื้นที่นั้นมีจุดมุงหมายใน การบรรยายลักษณะ

ของเมืองวามีลักษณะอยางไร เชน Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model 

เปนตน สําหรับรูปแบบที่ใชอธิบายโดยคุณลักษณะของประชากรนั้น  เปนรูปแบบที่เสนอแนวคิด       

ในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของเมืองตาง ๆ เชน Residential Segregation Model 

และ Group Location Model เปนตน 
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Keeves (1988, pp. 561-565) ไดพัฒนารูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร โดยได

แบงรูปแบบออกเปน 4 ประเภท คือ 

1.รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพสวนใหญ        

ใชในดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบโครงสรางอะตอมสรางข้ึนโดยใชหลักการเปรียบเทียบโครงสราง

ของรูปแบบใหสอดคลองกับลักษณะที่คลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับขอมูลและความรูที่มีอยู      

ในลักษณะนั้นดวย รูปแบบที่สรางขึ้นตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบดวยขอมูล      

เชิงประจักษไดและสามารถนําไปใชในการหาขอสร ุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง               

เชน รูปแบบจํานวนนักเรียนในโรงเรียน สรางขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังนํ้าที่ประกอบดวย        

ทอน้ําเขาและทอน้ําออก ปริมาณที่ไหลเขาถังเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่เขาโรงเรียน อัตรา

การเกิด อัตราการยายเขา อัตราการรับเด็กอายุต่ํากวาเกณฑ สวนปริมาณนํ้าที่ไหลออกเปรียบเทียบ

ไดกับจํานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรยีน เน่ืองจากพนเกณฑการศึกษา การยายออก การจบการศึกษา 

สําหรับปริมาณนํ้าที่เหลือในถังเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่เหลืออยูในโรงเรียน เปนตน 

จุดมุงหมายของรูปแบบน้ีเพื่ออธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 

 2.  รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาแสดงโครงสรางทาง

ความคิด ความสัมพันธขององคประกอบภายในรูปแบบ ในรูปของขอความ แผนภูมิหรือรูปภาพ เพื่อ

บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษา เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรยีน รูปแบบการสอนรูปแบบ

การควบคุมวิทยานิพนธ และรูปแบบการบริหารการศึกษา เปนตน จุดออนของรูปแบบน้ีมักขาดความ

ชัดเจนแนนอน ทําใหยากตอการทดสอบโครงสรางของรูปแบบ 

 3.รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความสัมพันธ

ขององคประกอบหรือตัวแปรโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร เปนสื่อในการแสดงความสัมพันธ       

ขององคประกอบ หรือตัวแปรตาง ๆ รูปแบบนี้สามารถนําไปสูการสรางทฤษฎีและนําไปทดสอบ

สมมติฐานได เพื่อที่จะนําไปสูการพิสูจนขอเท็จจริงได รูปแบบประเภทนี้ นิยมใชกันมากในสาขา

จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร และการศึกษา รวมทั้งการบริหารการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้สวนมาก

พัฒนาจากรูปแบบเชิงขอความ  

 4.  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) พัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path 

analysis) โดยการนําเอาตัวแปรตาง ๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผล ทําใหสามารถศึกษารูปแบบ    

เชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได สามารถวัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และผลกระทบ

ตอตัวแปรที่สนใจศึกษาทั้งขนาด และทิศทางทั้งทางตรงและทางออม หลักสําคัญ คือ ตองสรางจาก 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว สามารถเก็บรวบรวมในสภาพการณที่เปนจริง  เพื่อทดสอบ

รูปแบบรูปแบบเชิงสาเหตุแบงเปนสองลักษณะ คือ 1) รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model)    

ที่แสดงความสัมพันธยอนกลับและรูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู (Non-recursive Model) ที่แสดง
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ความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบเสนคูระหวางตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรหลังอาจเปนได

ทั้งสาเหตุและผลของตัวแปรอื่นๆ ภายในรูปแบบน้ัน คือ มีความสัมพันธกันแบบไปและยอนกลับได 

Joyce & Weil (1990, p. 78-84) ไดศึกษาและจัดแบงประเภทของรูปแบบตามแนวคิด 

หลักการหรือทฤษฎีซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบน้ัน ๆ และไดแบงกลุมรูปแบบการสอนเอาไว 

4 รูปแบบ คือ 

1.  Information-Processing models เปนรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน

กระบวนการประมวลขอมูลของผูเรียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2.  Personal Models รูปแบบการสอนที่จดัไวในกลุมน้ี ใหความสําคัญกับปจเจกบุคคล

และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุงเนนกระบวนการที่แตละบุคคลจดัระบบและปฏิบัติตอสรรพสิง่ 

(reality) ทั้งหลาย 

3.  Social Interaction Models เปนรูปแบบที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง

บุคคลและบุคคลตอสังคม 

4.  Behavior Models เปนกลุมของรูปแบบการสอนที่ใชองคความรูดานพฤติกรรม

ศาสตรเปนหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเนนที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได      

ของผูเรียน มากกวาการพัฒนาโครงสรางทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตได 

   Steiner (1988, p. 31) ไดใหความหมายรูปแบบวา หมายถึง สิ่งของสิ่งหนึ่งที่คลายคลึง     

กับสิ่งของอีกสิ่งหน่ึง และไดจําแนกรูปแบบออกเปนสองประเภท คือ  

1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบงออกเปนสองลักษณะ คือ 

1.1 รูปแบบของสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่ง (Model of) ที่หมายถึง แบบจําลองที่สราง              

และออกแบบเหมอืนของจริงทุกประการ เพื่อใชเปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง เชน แบบจําลองรถยนต 

เครื่องบินภาพจําลอง 

1.2 รูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) หมายถึง แบบจําลองที่สรางและ    

ออกแบบไดเพื่อใชเปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอน เชน    

แบบจําลองตนแบบผลิตเครื่องบิน 

2.  รูปแบบเชิงความคิด (Conceptual Model) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

 2.1 รูปแบบเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model of) คือ 

รูปแบบที่สรางข้ึนโดยจําลองจากทฤษฎีที่มีอยูแลว 

 2.2 รูปแบบเชิงแนวความคิดเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model for) คือ   

รูปแบบที่สรางข้ึนเพื่ออธิบายทฤษฎี ปรากฏการณหรือใชอธิบายตัวสาระของทฤษฎีหรือปรากฏการณ

น้ัน 
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 Bush (2011, อางถึงใน ฐาปณัฐ อุดมศรี 2558, หนา 40 – 41) ไดรวบรวมรปูแบบการ

บรหิารโรงเรียนเพื่อสะดวกตอการนําไปใชประโยชนดานการศึกษา ไว 6 รูปแบบ คือ 

    1. รูปแบบการบรหิารแบบทางการ (Formal) 

    2. รูปแบบการบรหิารแบบผูรวมงาน (Collegial) 

     3. รูปแบบการบริหารแบบการเมือง (Political) 

    4. รูปแบบการบริหารแบบอัตวิสัย (Subjective) 

    5. รูปแบบการบริหารแบบกํากวม (Ambiguity) 

    6. รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม (Culture) 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา รูปแบบมีหลายประเภท ในแตละสาขาจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน 

เชน รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ ที่ใชการอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณซึ่งเปนรูปธรรมเพื่อสราง

ความเขาใจในปรากฏการณที ่ เป นนามธรรม ร ูปแบบเชิงภาษาที ่ใชภาษาสื ่อในการอภิปราย

ปรากฏการณ  รูปแบบเชิงคณิตศาสตรที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดงความสัมพันธ

ของตัวแปรตาง ๆ รูปแบบเชิงแผนผังรูปแบบที่ใชแผนผัง แผนภาพ และรูปแบบเชิงสาเหตุที่แสดงให

เห็นถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรตางๆของปญหาใดๆ การแบงประเภทของ

รูปแบบจะขึ้นอยูกันวัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบนั้นรวมถึงขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการนําเสนอ     

การวิจัยครั้งน้ีเปนรูปแบบเชิงบูรณาการแสดงโครงสรางทางความคิด ความสัมพันธขององคประกอบ

ภายในรูปแบบ ในรูปของขอความ แผนผัง แผนภาพ เพื่อบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษา

แสดงใหเห็นถึงความ สัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรตางๆ ในงานวิจัยนี ้เปนรูปแบบ        

เชิงบูรณาการที่ใชแผนผัง แผนภาพประกอบการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษา 

 

 2.1.4 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี  

 นักวิชาการไดกลาวถึงรูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังน้ี 

 Keeves (1988, p.560) กลาวไววา รูปแบบที่ใชประโยชนได ควรจะมีขอกําหนด 

(Requirement) 4 ประการ คือ 

     1. ร ูปแบบ ควรประกอบด วยความส ัมพ ันธ อย างม ีโครงสร  าง  (Structural 

Relationship) มากกวาความสัมพันธที่เกี่ยวเน่ืองกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 

     2. รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได   

โดยการสังเกต ซึ่งเปนไปไดที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได 

     3. รูปแบบ ควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น

นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 
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     4.รูปแบบ ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของ      

ตัวแปรในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา 

เบญจพร  แกวมีศรี (2545, หนา 92-93) กลาวไววาการสรางรูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ

ดังตอไปน้ี 

   1. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรมากกวาเนน

ความสัมพันธระหวางตัวแปรแบบรวมๆ 

   2. รูปแบบควรนําไปสูการพยากรณที่ตามมาซึง่สามารถรวบรวมไดดวยขอมูลเชิงประจกัษ 

โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแลวถาปรากฏวาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบนั้นตองถูก      

ยกเลิกไป 

   3. รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาไดอยางชัดเจน 

   4. รูปแบบควรนําไปสูการสรางแนวความคิดใหมหรือความสัมพันธของเรื่องที่ศึกษาได 

   5. รูปแบบในเรื่องใดจะเปนเชนไรข้ึนอยูกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องน้ันๆ 

 สรุปไดวา รูปแบบที่ดีตองมีความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปหรือความสัมพันธของ

เรื่องมากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา เปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอดและเพิ่ม

องคความรู 

 

2.1.5 การพัฒนารูปแบบ  

              นักการศึกษาไดกลาวถึง การพัฒนารูปแบบในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

 รุ งรัชดาพร  เวหะชาติ (2548, หนา 92-93) ไดพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ            

ทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการ     

ของสถานศึกษาสังก ัดส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่เหมาะสม การศึกษา                

มีรายละเอียดในการดําเนินการ 5 ข้ันตอน คือ 

 ขั ้นตอนที่ 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี ่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหาร

คุณภาพทั้งองคการ โดยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ไดรับเลือกเปนโครงการนํารอง

การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรูเพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 ข้ันตอนที่ 2 เปนการสรางรูปแบบจําลองเพื่อสรางรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการ

โดยการสังเคราะหแบบสัมภาษณจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นํามาสรางเปนรูปแบบจําลองระบบ

บริหารคุณภาพทั้งองคการดวยการสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ทรงคุณวุฒิแบบ

เลือกตอบ เห็นดวยและไมเห็นดวย ใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ   

 ข้ันตอนที่ 3 เปนการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองคกรโดยใชเทคนิคเดลฟาย

จากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดรูปแบบที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติการใชรูปแบบจําลองจากขั้นตอน    
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ที่ 2 นํามาศึกษาวิเคราะห และกําหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการดวยเทคนิค       

เดลฟาย 3 รอบ 

 ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการ      

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน และกรรมการสถานศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกรและจัดทําเปน

รายงานผลการวิจัยตอไป  

 จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดวา

การพัฒนารูปแบบแบงออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก การสรางหรือการพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

  ข้ันตอนที่ 1 การสราง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบ

ขึ้นมาตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ผ ูวิจ ัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งผล

การศึกษาจะนํามาใชกําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั ้งลักษณะ

ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลาน้ัน หรือลําดับกอนหลังของ แตละองคประกอบ

ในรูปแบบ ดังน้ัน การพัฒนารูปแบบในข้ันตอนน้ีจะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญ 

ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในข้ันตอนน้ีจะมีข้ันตอนยอย ๆ ดังน้ี 

    1.การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เก ี ่ยวของ เพื ่อนําสารสนเทศที ่ไดมาวิเคราะห               

และสังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 

    2.การศึกษาจากบริบทจริงในข้ันตอนน้ีอาจจะดําเนินการไดหลายวิธี ดังน้ี 

 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการในปจจุบันของหนวยงาน โดยศึกษาความคิดเห็น

จากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การสอบถาม การสํารวจ 

การสนทนากลุม เปนตน การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือรายพหุกรณี หนวยงานที่ประสบ

ผลสําเร็จหรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนํามาเปนสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ

การศึกษาขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) เปนตน และ การจัดทํารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัย จะใชสารสนเทศที่

ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดการวิจัยเพื่อนํามาจัดทํารูปแบบ 

 ข้ันตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นตอน

แรกแลวจําเปนที ่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ ้น    

ถึงแมจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่นและผลการวิจัยที่ผานมา 

แตก็เปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจําเปนที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวา        
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มีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่มุ งหวังหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูล           

ในสถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบในสถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญ

ขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตางๆในรูปแบบผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดยการตัด

องคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญนอยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทําใหได

รูปแบบที่มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

ธีรวุธ ชมใจ (2554, หนา 124-133) ไดวิจัยการพัฒนารูปแบบความรวมมือการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี โดยดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การสังเคราะหรูปแบบความรวมมือ

การจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี โดยศึกษาศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณ

ความคิดเห็นเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา 2) สรางรูปแบบโดยการ

กําหนดองคประกอบของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ใชวิธีการสนทนา

กลุมของผูทรงคุณวุฒิ 10 คน และกําหนดรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี 

ใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 3 รอบ ของผูเช่ียวชาญ 22 คน 3) การประเมินความเปนไป

ไดของรูปแบบ โดยการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ ดานความคิดเห็นของประชากร เพื่อประเมิน  

ความเปนไปไดของรูปแบบความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ที่จะนําไปปฏิบัติในการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ และระดับเทคนิคใหสอดคลองกับบริบทขององคกร

ภาคีทั้งสาม 

ณัฐรดา วงษนายะ (2555, หนา 167-169) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเครือขาย

สื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ โดยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการ

จัดการความรู ความตองการในการจัดการความรู และปจจัยที่เอื้อตอความสาํเร็จในการจัดการความรู

ซึ่งขอมูลไดจากการเก็บขอมูลเชิงสํารวจ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรูเครือขายสื่อเพื่อเด็กและ

เยาวชนภาคเหนือ จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู การระดม

สมอง และดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบดวยวิธีการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก      

3) ทดลองใชการจัดการความรูเครือขายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือกับนักเรียน และประเมิน

ความสามารถในการจัดการความรู และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรูเครือขาย

สื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือโดยผูทรงคุณวุฒิ  

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2555, หนา 192-193) กลาวไววา การพัฒนารูปแบบมีข้ันตอน ดังน้ี 

   1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะหและ

สังเคราะหเปนรางกรอบแนวคิดการวิจัย 

   2. การศึกษาจากบริบทจริง ในข้ันตอนน้ีอาจดําเนินการไดหลายวิธี ดังน้ี 
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 2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการในปจจุบันของหนวยงาน โดย

การศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที ่เกี ่ยวของ (Stakeholder) ซึ ่งวิธีการศึกษาอาจจะใชวิธีการ

สัมภาษณ การสอบถาม การสํารวจ การสนทนากลุม เปนตน 

 2.2 การศึกษาแนวคิดจากผู เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ วิธีการศึกษาอาจจะใช

วิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน 

 2.3 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี (Multiple Case Study) 

หนวยงานที่ประสบความสําเร็จหรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในการศึกษาเพื่อนํามาเปนสารสนเทศที่สําคัญใน

การพัฒนารูปแบบ 

3.  การพัฒนารูปแบบ ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยสามารถใชสารสนเทศที่ไดจากขอ 1 และ 2 

มาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อนํามาจัดทํารางรูปแบบหรือที่

เรียกวารูปแบบตามสมมติฐาน 

    Brown (1980, p. 80) กลาวในกระบวนการสรางรูปแบบนั้นมีการจําแนกมโนทัศน

ออกเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ มโนทัศนเชิงทฤษฎี และมโนทัศนการสังเกต ไดมาจากการพิจารณา

องคประกอบที่ศึกษาโดยหลักการและเหตุผลเชิงตรรกะ อันอาจจะมาจากทฤษฎีอื่นหรือผลการวิจัย

อื่นที่ผูพิจารณามิไดมีประสบการณในการสังเกตโดยตรง สวนแนวคิดการสังเกตไดจากการเก็บขอมูล

เชิงประจักษโดยผูวิจัยพิจาณาเอง  

 Willer (1986, p. 83) กลาววาการพัฒนารปูแบบโดยทั่วไปแบงออก เปน 2 ข้ันตอน ไดแก 

การสราง (Construct) รูปแบบ และ การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ 

Joyce & Weil (1990, pp. 359–364) ไดแบงวิธีการสรางรูปแบบออกเปนสี่สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 อธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบ ประกอบดวย 

เปาหมายของรูปแบบ ทฤษฎี และขอสมมติที่รองรับรูปแบบ หลักการ และมโนทัศนสําคัญที่เปน

พื้นฐานของรูปแบบ 

สวนที่ 2 ลักษณะรูปแบบ เปนการอธิบายดวยรูปแบบ ซึ่งนําเสนอเปนเรื่อง ๆ อยาง

ละเอียด และเนนการปฏิบัติได แบงเปนสี่ประเด็น คือ 

   1. ขั ้นตอนของรูปแบบ เปนรายละเอียดของรูปแบบนั้น ๆ วามีกี่ขั้นตอนโดยจัด

เรียงลําดับกิจกรรมที่จะสอนเปนข้ันๆ แตละรูปแบบมีจํานวนข้ันตอนไมเทากัน 

    2. รูปแบบการปฏิสมัพนัธ เปนการอธิบายบทบาทของผูนํา ผูเรียนรู และความสัมพันธ

ซึ่งกันและกันในแตละรูปแบบ บทบาทของผูนําจะแตกตางกัน เชน เปนผูนํากิจกรรม ผูอํานวยความ

สะดวก ผูใหการแนะนําเปนแหลงขอมูล เปนตน 
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    3. หลักการแสดงการโตตอบ เปนการบอกถึงวิธีการแสดงออกของผูนําตอผูเรียนรู สิ่ง

ที่ตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนรูกระทํา เชน การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการใหรางวัล หรือการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคดวยการสรางบรรยากาศที่เปนอิสระ เปนตน 

    4.  สิ่งสนับสนุน เปนการบอกถึงเงื่อนไขหรอืสิ่งจําเปนตอการใชรูปแบบการสอนน้ัน ๆ 

ใหเกิดผล เชน รูปแบบการทดลองในหองปฏิบัติการตองใชผูนําที่มีการฝกฝนมาอยางดีแลว เปนตน 

 สวนที่ 3 การนํารูปแบบไปใช เปนการแนะนําใหขอสังเกตในการนํารูปแบบน้ันไปใช เชน  

การใชกับเนื้อหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม จะใชกับผูเรียนรูระดับใด เปนตน นอกจากนั้น ยังให

คําแนะนําอื่นๆ เพื่อใหการใชรูปแบบน้ันมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 สวนที่ 4 ผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนรู ทั้งทางตรงและทางออม รูปแบบแตละรูปแบบจะ

สงผลตอผูเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม โดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมที่จัดตามลําดับขั้นตอนของ

รูปแบบ สวนผลทางออมเกิดจากสภาพแวดลอม ซึ่งถือเปนผลกระทบที่เกิดจากการสอนตามรูปแบบ

น้ันเปนสิ่งที่คาดคะเนไววาจะเกิดแฝงไปกับผล สามารถใชเปนสิ่งพิจารณาในการเลือกรูปแบบที่ใชได

ดวย 

 สําหรับการพัฒนารูปแบบนั้น Joyce & Weil (1990, pp. 19 – 20) กลาววา รูปแบบ

ควรตองมีทฤษฎีรองรับ เมื่อพัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชตองมีการวิจัย เพื่อทดสอบรูปแบบและ

ไดสรุปสาระสําคัญไว ดังน้ี 

    1. รูปแบบควรตองมีทฤษฎีรองรับ 

   2. เมื่อพัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย ตองมีการวิจัย เพื่อทดสอบ

ทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริงและนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไข       

อยูเรื่อยๆ 

   3. การพฒันารปูแบบ อาจจะออกแบบใหใชไดกวางขวางหรอืเพือ่วัตถุประสงคเฉพาะ 

เจาะจง อยางใดอยางหน่ึงก็ได 

   4. การพัฒนารูปแบบจะมจีุดมุงหมายหลักที่ถือเปนตัวต้ังในการพิจารณาเลือกรูปแบบ

ไปใช กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลัก จะทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ขณะเดียวกัน ก็สามารถนํารูปแบบน้ันไปประยุกตใชในสถานการณอื่นได ถาพิจารณาเห็นวาเหมาะสม 

แตก็อาจทําใหไดผลสําเร็จลดนอยลงไป 

Keeves (1988, p. 50) ไดกลาวถึง หลักการอยางกวาง ๆ เพื่อกํากับการสรางรูปแบบไว              

4 ประการ คือ 

    1. รูปแบบควรประกอบข้ึนดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางมากกวาความสัมพันธ

เชิงเสนตรงแบบธรรมดา 
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    2. รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได

สามารถตรวจสอบได โดยการสังเกตและหาขอมูลสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 

   3. รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น 

นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดอีกดวย 

   4.รูปแบบควรเปนเครื ่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของ     

ตัวแปรในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายองคความรูในเรื่องที่เรากําลังศึกษาดวย 

โดยสรุปแลว การสรางและพัฒนารูปแบบจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานแตกตางกันไป 

ไมมีขอกําหนดตายตัว ในงานวิจัยนี้ ใชแนวทางการดําเนินงานสอดคลองกับกระบวนการวิจัยและ

พัฒนา (Research and development) โดยทั่วไปอาจแบงออกเปน 2 ตอนใหญ ๆ คือ 1) ขั้นตอน

การสรางรูปแบบ (Construct) ที่ควรตองมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ มีการกําหนดลักษณะของ

รูปแบบที่จะสราง และ 2) ข้ันตอนการหาคุณภาพของรูปแบบ โดยการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบ

กอนนํารูปแบบไปใชงานจริง รวมทั้งอาจมีการประเมินผลหลังจากการนํารูปแบบไปใชงานจริงดวย 

สรุป รูปแบบที่จะนําไปใชไดประโยชนสูงสุดนั้น จะตองเปนรูปแบบที่ประกอบดวย

ลักษณะที่สําคัญ คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทํานายผลได สามารถขยายผลของการ

ทํานายไดกวางขวางขึ้น และสามารถนําไปสูแนวคิดใหม ๆ สําหรับการสรางและพัฒนารูปแบบใน

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสรางรูปแบบ โดยการนําเอาขอมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห 

สังเคราะหเพื่อกําหนดความสัมพันธเชิงโครงสรางของกระบวนการ องคประกอบของรูปแบบ โดย

กําหนดโครงสรางและขอเสนอของรูปแบบเพื่อนําไปสูผลสรุปสําหรับอธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึน  

 

 2.1.6  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

เมื่อทําการศึกษาเพื่อสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาแลว ควรจะตองนํามาทดสอบหรือ

ตรวจสอบรูปแบบน้ันดวยขอมูลเชิงประจกัษ รูปแบบที่สรางข้ึนจึงควรตองมีความชัดเจน และจากการ

ทดสอบ  ผูศึกษาสามารถจะนําผลไปปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนาข้ึนภายใตแนวความคิด ทฤษฎีที่ใชเปน

ฐานของการพัฒนาซึ่งผลของการทดสอบจะนําไปสูการยอมรับ หรือปฏิเสธรูปแบบนั้น ๆ รูปแบบ       

บางรูปไมสามารถกระทําไดดวยวิธีการทางสถิติซึ่งอาจจะดวยขอจํากัดบางประการ หรือเปนการศึกษา

เรื่องที่ตองการความละเอียดออนมากกวาผลสรุปที่ไดมาจากการทดสอบดวยตัวเลข  

Eisner (1976, pp. 192-193) ไดเสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผูทรงคุณวุฒิ    

ในบางเรื่องที่ตองการความละเอียดออนมากกวาการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเช่ือวาการรับรูที่เทากนัน้ัน 

เปนคุณสมบัติพื้นฐานของผูรู และไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไวดังน้ี 

1.  การประเมินโดยแนวทางน้ี มิไดเนนผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือวัตถุประสงคตาม

รูปแบบการประเมนิแบบองิเปาหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปญหาและความตองการ
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ของผูเกี่ยวของตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือกระบวนการ

ตัดสินใจ (Decision making model) แตการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะเปนการวิเคราะหวิจารณ

อยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่นํามาพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไปแตอาจจะผสมผสานปจจัยในการพิจารณาตาง ๆ เขาดวยกันตาม

วิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของ

สิ่งที่ทําการประเมิน 

2.  เปนรูปแบบการประเมนิที่เนนความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่

จะประเมินโดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลป (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออน  

ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคา ไมอาจประเมินดวย

เครื่องวัดใด ๆ ได และตองใชความรูความสามารถของผูประเมนิอยางแทจริง ตอมาไดมีการนําแนวคิด

น้ีมาประยุกตใชในทางการศึกษาในสาขาเฉพาะที่ตองอาศัยผูรูในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเปนผูประเมินผล 

ทั้งน้ี เพราะองคความรูเฉพาะสาขาน้ัน ผูที่ศึกษาเรื่องน้ันจริง ๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง 

3.  เปนรูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความ

เช่ือถือวา ผูทรงคุณวุฒิน้ันเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งน้ี มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ นั้น 

จะเกิดข้ึนจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิน้ันเอง 

4.  เปนรูปแบบที่ยอมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตาม

อัธยาศัย และความถนัดของแตละคน นับต้ังแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา การบงช้ีขอมูลที่

ตองการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ ทั้งนี้การเลือก

ผูทรงคุณวุฒิจะเนนที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ และการเปนที่เชื่อถือ (High credit) ของ

วิชาชีพน้ันเปนสําคัญ 

Madaus, Scriven,  & Stufflebeam (1983) กลาวถึง การประเมินรูปแบบ หมายถึง    

การประเมินรูปแบบที่พัฒนาข้ึนสี่ดานตามมาตรฐานการประเมินในสี่ดาน  

1. ความถูกตอง (Accuracy Standard) หมายถึง ความถูกตอง ความนาเชื ่อถือ คือ           

1) ตองเปนรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง 2) มีวัตถุประสงค  3) มีขั้นตอน    

การใช  4) มีที ่มาจากแหลงขอมูลและการไดมาซึ ่งขอมูลอยางชัดเจน 5) มีการรวบรวมขอมูล          

จากเครื ่องมือและแหลงขอมูลที ่หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะหขอมูลทั ้งเชิงปริมาณและ           

เชิงคุณภาพที่สมบูรณและชัดเจน  

2. ความเหมาะสม (Propriety Standard) หมายถึง  ความเหมาะสมทั้งในดานกฎหมาย

และศีลธรรมจรรยา  คือ 1) คํานึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเปนธรรมกับผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝายหรือทุกกลุม 



33 

 

3. ความเปนไปได (Feasibility Standard) หมายถึง  ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ

จริง คือ 1) สามารถนํารูปแบบไปปฏิบัติไดจริง  2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได  3) ปลอดจาก

ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และ 4) มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เอื้อใหปฏิบัติได 

   4. ความเปนประโยชน (Utility Standard) หมายถึง  อรรถประโยชน คือ 1) การ

ตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ 2) การกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ(กรณี

เปนรูปแบบเกี่ยวกับการบริหาร) 3) ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ  4) จะเกิดผลดีตอ

สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 

Gall, Borg, and Gall (1996) กลาวถึงมาตรฐานการประเมินเพื่อใชประโยชนในการ

ประเมินเครื่องมือ (Instrumental Use) ในการตัดสินใจวาจะดําเนินการตอหรือหรือยุบเลิกองคการ  

หรือโครงการ และใชในการตัดสนิใจวาจะปรับปรุงองคการหรือโครงการอยางไร ในกรณีที่เปนการใช

ประโยชน การประเมินแบบอื่น เชน การใชประโยชน การประเมินเปนแนวคิด (Conceptual Use) 

หรือการใชระโยชนการประเมินเปนหลักฐาน (Symbolic Use) สําหรับการขอรับการสนับสนุนทาง

การเง ิน หร ือการใชประโยชนการประเมินบุคลากรเพื ่อการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร 

(Professional Development) ผูประเมินตองพัฒนามาตรฐานการประเมินเพิ่มเติมตามสมควร 

           การทดสอบรูปแบบหรือการประเมินรูปแบบ อาจกระทําไดใน 4 ลักษณะ ดังน้ี 

   1.การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด เปนแนวคิดการประเมินที่

พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการ

ดําเนินงานของ Stufflebeam และคณะไดนําเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรม

การตรวจสอบรูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน ดังน้ี (สุวิมล วองวาณิช, 2549, หนา 54-56)  

    1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปได

ในการนําไปปฏิบัติจริง  

    1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมิน             

การสนองตอบตอความตองการของผูใชรูปแบบ   

    1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เป นการประเมิน             

ความเหมาะสมทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  

    1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการประเมิน

ความนาเช่ือถือ และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง 

 2.การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผู ทรงคุณวุฒิหรือผ็เชี ่ยวชาญ การทดสอบ

รูปแบบในบางเรื่องไมสามารถกระทําไดโดยขอมูลเชิงประจักษ ดวยการประเมินคาพารามิเตอรของ

รูปแบบหรือการดําเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องน้ันตองการความ
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ละเอียดออนมากกวาการไดตัวเลขแลวสรุป ซึ่ง  Eisner (1976, pp. 192-193) ไดเสนอแนวคิดของ

การทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใชผูทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังน้ี 

   การประเมินโดยผู ทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ ้งเฉพาะ            

ในประเด็นที ่ถูกพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที ่มีสวนเกี่ยวของกับ          

การตัดสินใจเสมอไปแตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณ

ของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่

จะทําการประเมิน  

  รูปแบบการประเมินที่เปนความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที ่จะ

ประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้งและ

ตองอาศัยผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัยเน่ืองจากเปนการวัดคุณคาที่ไมอาจสามารถประเมินดวย

เครื ่องวัดใด ๆ และตองใชความรู ความสามารถของผู ประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี ้ไดนํามา

ประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสงูมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขา ผูที่ศึกษาเรื่องน้ัน

จริง ๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชในเรื่องที่

ตองการความลึกซึ้งและความเช่ียวชาญเฉพาะ 

  รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยใหความเชื่อถือวา

ผูทรงคุณวุฒิน้ันเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ นั้น จะเกิดขึ้น

จากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิน้ันเอง 

  รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและ

ความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่จะนํามาพิจารณา การบงชี้ขอมูลที่

ตองการการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 

3. การทดสอบรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทีเ่กี่ยวของ มักจะใชกับการ

พัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื ่อผู วิจ ัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว ผูวินิจฉัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาข้ึนในรอบสุดทายมาจัดทําเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะ

เปนแบบประมาณคา (Rating Scale) เพื่อนําไปสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของกับความ

เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 

4. การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดสอบ               

ใชรูปแบบน้ีผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการดําเนินการตาม

กิจกรรมอยางครบถวน  

สรุปไดวาการประเมินรูปแบบมีวิธีการและแนวคิดสี่ลักษณะ คือ การประเมินรูปแบบดวย

การประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด การประเมินรูปแบบดวยการประเมินโดยผู ทรงคุณวุฒิ การ

ประเมินรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ และการประเมินรูปแบบโดยการ
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ทดลองใชรูปแบบ ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะใชการประเมินรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่

กําหนดตามมาตรฐานการประเมินในสี่ดาน คือ ความถูกตอง (Accuracy Standard) ความเหมาะสม 

(Propriety Standard)  ความเปนไปได (Feasibility Standard)  และความเปนประโยชน (Utility 

Standard)  

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

 การบริหารเปนกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ       

ตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูบริหารสถานศึกษาถือเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารและสนับสนุน    

ใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแนวคิดการบริหารที ่เหมาะสมกับบริบท         

ของสถานศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ พบวามีผูศึกษาแนวคิดการบริหารตาง ๆ 

แลงสังเคราะหเปนแนวคิดการบริหารโรงเรียนแบบ PIE Model ไวหลายทาน ดังน้ี 

Newby, Stepich, Lehman, & Russell (1996, p.11) ไดนําเสนอแนวคิด PIE Model        

ประกอบดวย ข้ันวางแผน (The Planning phase) แผนมีอิทธิพลอยางมากตอขอมูลขาวสารที่ถูก

พัฒนา การนําเสนอและการรับรูของผูเรียน  ขั้นดําเนินการ (The Implementation phase) การ

นําไปใชอาจตองการอาศัยการเลือกการประกอบ หรือการสรางวัสดุการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการสอน เทคนิควิธี และสื่อตาง ๆ อยางหลากหลาย และข้ันประเมินผล (The Evaluation 

phase) การประเมินผลเปนเวลาที่จะทบทวนและทบทวนสิ่งที่ทําสําเร็จเพื่อเปรียบเทียบเปาหมายที่

ตองการ การใหขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงในขั้นการวางแผน และขั้นดําเนินการ เพื่อแกไข

ตามขอเสนอแนะใหเสร็จสมบูรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แนวคิดการวางแผน การนําไปใช และการประเมินผล (PIE) 

Source. From Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, 

Integrating Computers and Using Media, (p 11.), by Newby, T., Stepich. D., Lehman. J. & Russell, J., 

1996. 
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Newby, Stepich, Lehman, & Russell, (2011 อางถึงใน Robert Maribe Branch and 

Tonia A. Dousay, 2015, pp. 46-47.) ไดนําเสนอ PIE Model ในหนังสือที่เขียนข้ึนสําหรับนักศึกษา

ครู (pre-service teacher) และครูประจําการ (in-service teacher) ประกอบดวย 

P – Planning การวางแผน 

I – Implementing การดําเนินการ การปฏิบัติ 

E – Evaluating การประเมินผล 

ในประเทศไทย มีนักวิชาการ นักการศึกษา และผูรูไดนําแนวคิด ทฤษฎีทางดานการบริหาร

มาสังเคราะห เปน แนวคิดการบริหารแบบ PIE ดังน้ี 

ศักดา สกนธวัฒน (2555, หนา 13 - 18) ไดศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย โดยไดสังเคราะหแนวคิดกระบวนการบริหารของนักการศึกษา 

นักวิชาการ ดังน้ี กระบวนการ POCCC ของ Fayol (1916),  กระบวนการ POSDCORB Model ของ 

Gulick & Urwick (1936), กระบวนการ PODCC ของ Sears (1950) และแนวคิดวงจรคุณภาพ 

PDCA ของ Deming (1993) ) โดยนําเสนอเปนตารางวิเคราะหกระบวนการบริหาร และตาราง

สังเคราะหกระบวนการบริหาร แลวสรุปเปนแนวทางการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ         

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 3 ข้ันตอน ประกอบดวย  

   1. การวางแผน (Planning)  ประกอบดวยการออกแบบหลักสูตร การจัดทําแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปไวลวงหนา เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนาเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงค  

   2. การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  ประกอบดวย การนําหลักสูตรไปใช         

การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป การจัดทําแผนการเรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรู การเตรียมครู/สถานที่/สื่อการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู     

การกําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน การอนุมัติและใชงบประมาณ 

   3.การประเมินผล (Evaluation)  ประกอบดวย การประเมินหลักสูตร การตรวจสอบ

ปญหา การประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงคเปาหมายและตัวชี ้วัดความสําเร็จของแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป และการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 ปทุมทอง  ไตรรัตน (2558, หนา 40 – 41) ไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีการบริหารตาม

แนวคิด Henri Fayol, Luther Gulick และ Lyndall Urwick, Koontz และคณะ, เสนาะ ติเยาว,      

W. Edwards Deming โดยสรุปไดเปนกระบวนการบริหารกระบวนการบริหาร PIE Model 

ประกอบดวย 3 ข้ัน คือ  
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1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค การระบุผลที่คาดหวัง การ

พิจารณางานที่ตองปฏิบัติ การตรวจสอบขอมูลกอนตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การตัดสินใจ

เลือกแนวทางในการปฏิบัติ การกําหนดกลยุทธ 

2. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Implementation) หมายถึง การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการตามแผน การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ การกําหนดงาน การฝกอบรม 

การสนับสนุนทรัพยากร การสั่งหรือการนําใหเกิดการปฏิบัติตามแผน การประสานงาน 

3. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลที่เกิด

ขึ้นกับแผน การรายงานผลการประเมิน การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการวางแผน และการ

ปฏิบัติงาน การควบคุมงบประมาณ 

 ภารุจีร   เจริญเผา (2557, หนา 18-21) ไดศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด

กระบวนการบริหาร สําหรับเปนกรอบแนวคิดในการบริหารโรงเรียน คือ การวางแผน (Planning) การ

นําแผนไปปฏิบัติ (Implement) และการประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัต ิงาน โครงการ 

กิจกรรม โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา วิธีดําเนินการ และผูรับผิดชอบ 

ตามวัตถุประสงคที่วางไว  

การนําแผนไปปฏิบัติ (Implement) หมายถึง การนําแผนงานตาง ๆ ที ่ไดวางแผนไว         

ทั ้งโครงการและกิจกรรมไปสู การปฏิบัต ิงาน โดยมีการกําหนดขอบเขตงาน กําหนดขั ้นตอน              

การดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน

ที่กําหนด 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว รวมถึงการายงานผลการปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมนิ

มาแกไขปรับปรุง 

 สุมาลี สุธีกุล (2557 , หนา 41 – 46) ไดศึกษากรอบแนวคิดกระบวนการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยใชแนวคิดกระบวนการบริหารของศักดา สกนธวัฒน  ที่ไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี

การบริหารของนักการศึกษาไดเปนกระบวนการบริหาร ที่ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การ

นําแผนไปปฏิบัติ (Implement) และการประเมินผล (Evaluation) และไดนําแนวคิดจากนักวิชาการ

และนักการศึกษาที่ไดกลาวถึง การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implement) และการ

ประเมินผล (Evaluation) มานิยามความหมายกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไวดังน้ี 

การวางแผน (Planning) ประกอบดวย การจัดทําแผน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติ

การประจําปไวลวงหนา เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
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การนําแผนไปปฏิบัติ (Implement) ประกอบดวย การปฏิบัติตามแผน โครงการ กิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว การจัดทําแผนจัดการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู การประเมินผล

การเรียนรู การกําหนดผูรับผิดชอบ การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และการอนุมัติงบประมาณ 

การประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวย การตรวจสอบปญหา การประเมินความสําเร็จ

ของวัตถุประสงคเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน โครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ และนําผล

การประเมินไปปรับปรุงในแผนปฏิบัติการประจําป  

ธัญญรัตน บัวพันธ (2558, หนา 33) ไดศึกษาวิจัยเพื่อนําเสนอกลยุทธการบริหารโรงเรียน           

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา โดยนํากระบวนการ

บริหารโรงเรียน ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่สามารถนํามาใชในการบริหารโรงเรียนไดทั้งระบบ คือ      

PIE Model ตามแนวคิด Newby และคณะ (2000) โดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน  ดังน้ี 

   1. P = Planning คือ การวางแผน 

   2. I = Implementation คือ การนําไปปฏิบัติ 

   3. E = Evaluation คือ การประเมินผล 

ประภาพร จันทรัศมี (2559, หนา 32 - 36) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสราง    

ความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา โดยไดสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและ

กระบวนการบริหารการศึกษาของนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศ พบวาสามารถนํารูปแบบการ

บริหารของ Pitt Community College (2011) ในสหรัฐอเมริกามาเปนกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธที่

เรียกวา Planning-Implementation-Evaluation Cycle หรือ PIE Cycle for Institutional and 

Work Unit Planning ซึ ่งประยุกตจาก PIE Model โดยการนําเสนอของทีมวิชาการ Newby, 

Stepich, Lehman, and Russell  (2000) ที่ไดมีการพัฒนาขึ้นในป ค.ศ.2000 เพื่อใชพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เปนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่อยูในกลุมการพัฒนารูปแบบการจัดการ

สอน ID Models (Instructional Development Models) เปนรูปแบบที่เนนเกี่ยวกับการสรางและ

สงมอบโดยบุคคลหรือกลุมที่มีความสําคัญในการใชสื่อและเทคโนโลยีสําหรับชวยในการเรียนการสอน          

ในกระบวนการทั้ง 3 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implement) และ

การประเมินผล (Evaluation) Planning-Implementation-Evaluation Cycle หรือ PIE Cycle 

for Institutional and Work Unit Planning มีลักษณะเปนวงจรการพัฒนาที่เนนการพึ่งพาซึ่งกัน

และกันของแตละขั้นตอน โดยแบงองคประกอบออกเปน 3 ขั้นตอน  ไดแก ขั ้นตอนการวางแผน 

(Planning Phase) ขั้นตอนการนําแผนสูการปฏิบัติ (Implementation Phase) และขั้นตอนการ

ประเมินผล (Evaluation Phase) ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารสมัยใหมที่สามารถเปนกรอบ

โครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับการเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ประถมศึกษาโดยผูบริหารสูงสุดมีหนาที่ควบคุมและใชกระบวนการบริหารใหสามารถนําสูการปฏิบัติ
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และประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพมุงขจัดคอรรัปชั่นและสรางคานิยมที่ดีงามใหแกนักเรียน โดยมี

องคประกอบ ดังน้ี  

ขั้นตอนการวางแผน (Planning Phase) เปนการศึกษาและทบทวนผลการดําเนินงาน     

และขอเสนอแนะที่ผานมา เพื่อนํามากําหนดแผนและเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการทบทวนดานทรัพยากร

และการวิเคราะหสภาพแวดลอม และกําหนดเปาหมายของการทาํงานไวลวงหนา ซึ่งจะเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน โดยการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตเพื ่อจะใหการ

ปฏิบัติงานตรงตามเปาหมายที่ตองการ  

ขั้นตอนการนําแผนสูการปฏิบัติ (Implementation) เปนการดําเนินการใหเปนไปตาม

เปาหมายที่วางไว เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหสามารถเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม     

โดยตองกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีดําเนินการที่ชัดเจน  

ขั ้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการเรียนรู  เพื ่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของการบูรณาการ และระบุแนวทางที่ดีกวาสําหรับการดําเนินการในอนาคตเพื่อพัฒนา

วงจร  PIE ในรอบตอไป ◌  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2559, หนา 15) นําแนวคิดการ

บริหารแบบ PIE MODEL มากําหนดเปนแนวทางในการบริหารแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชแผนปฏิบัติ

การเปนเครื่องมือในการดําเนินงานระดับสํานักงาน ซึ่งกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานสามข้ันตอน คือ  

 1. การวางแผน(planning) เปนการดําเนินงานอยางเปนระบบ คือ  

    1.1 กําหนดผลงานที่ตองการ (Output หรือ Objective) ใหชัดเจน 

    1.2 คิดเคาโครงการทํางานอยางเปนระบบ 

    1.3 กําหนดกิจกรรม (Activity) การปฏิบัติตามลําดับและกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ 

    1.4 คิดงบประมาณ/สิ่งที่เปนคาใชจายที่ตองใช 

 2. การนําแผนฯไปปฏิบัติ (Implementing)คือ 

     2.1 มอบหมายการปฏิบัติแกผูที่ไดกําหนดไวใหรับผิดชอบ 

     2.2 เตรียมการปฏิบัติ 

     2.3 ลงมือปฏิบัติหรือดําเนินการ 

     2.4 ติดตาม กํากับ ดูแล และชวยเหลือใหปฏิบัติใหได 

 3. การติดตาม กํากับ และประเมินผล(Evaluating) คือ 

     3.1 ตรวจสอบดูวามีการปฏิบัติหรือดูวามีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวหรือไม 

     3.2 ตรวจสอบดูวาผลงานเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 

     3.3 พิจารณาปญหาและอุปสรรคที่ตองการ การแกไขปรับปรุง 
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     3.4 ดําเนินการแกไขปรับปรุง เพื่อใหสามารถนําลงสูภาคปฏิบัติไดจริง 

     3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  

Walton, M. and Deming, W.E. (1986 อางถึงใน Marcel Van Assen, Gerben Van 

den Berg, Paul Pietersma, 2015, pp. 230 - 233) กลาวถึงวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) หรือ

วงจรการตรวจสอบการดําเนินการตามแผน ซึ่งสามารถนํามาเปนแนวทางการศึกษาความหมายของ

การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implement) และการประเมินผล (Evaluation) โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

การวางแผน (Planning) จะสอดคลองกับขั ้นการวางแผน (Plan) เปนการวางแผน

ลวงหนาสําหรับการเปลี่ยนแปลง วิเคราะหสถานการณปจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ปรับเปลี่ยนใด ๆ กอนที่จะทําสิ่งใด ควรทํานายผลตาง ๆ ที ่คาดหวังโดยมีหรือไมมีทฤษฎี วัดผล

กระทบ ผลลัพธที่ตองการ วางแผนที่จะรวมผลลัพธการวัดในการดําเนินการ จัดทําแผนการ

ดําเนินงานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายสําหรับผูเขารวม 

การน ําแผนไปปฏิบ ัต ิ  ( Implement) จะสอดคล องก ับข ั ้นปฏิบ ัต ิตามแผน (Do)                

เปนการดําเนินการตามแผน ตองใชขั้นตอนตาง ๆ ในสถานการณควบคุมเพื่อใหสามารถปรับปรุง

คุณลักษณะ(หรือความลมเหลว) ไดจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนในกิจกรรม . 

การประเมินผล (Evaluation) จะสอดคลองกับขั ้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check)        

เปนการตรวจสอบผลการทดสอบ ผลลัพธที่ตองการวาประสบความสําเร็จหรือไม ถาไมสําเร็จตองทํา

อยางไร และข้ันการปรับปรุง (Act) เปนการดําเนินการเพื่อสรางมาตรฐาน ประมวลผลผลิตที่ไดรับ 

เหตุการณที่ไดผลลัพธที่พิสูจนแลววานอกเหนือไปจากสิ่งที่ตองการ ใชประสบการณเพื่อนําไปสู       

การปรับปรุงใหม 

จากวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาสรุปไดวา กระบวนการบริหาร แบบPIE 

หมายถึง การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที ่ประกอบดวย การวางแผน (Planning – P)  การ

ดําเนินการ การปฏิบัติ (Implementation – I) และ การประเมินผล Evaluation – E) 

การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม 

การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ เป าหมาย ตัวชี ้ว ัด ระยะเวลา วิธ ีดําเนินการ               

เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

การนําไปใช (Implementation) หมายถึง การนําแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ได

วางแผนไปสู การปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต ขั ้นตอนการดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร 

งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด การจัดทําปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ 
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การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา และ

ประเมินผล ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว รวมถึงการายงานผลการปฏิบัติงาน และการนําผล

การประเมินมาแกไขปรับปรุง 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม มีรายละเอียดที่จะนําเสนอ ดังน้ี 

  2.3.1 ความเปนมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   ในชวงตนป พ.ศ. 2553 สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน) และ

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตกลง

รวมมือฟนฟูคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

 นับต ั ้งแตกลางป พ.ศ. 2557 ภายใต นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม  วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนยโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงไดเริ่มศึกษาการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิ

วิทยาคม และศึกษาการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งได

พัฒนาคุณธรรม เมื ่อป พ.ศ. 2555 จนสามารถพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิทยากรและหลักสูตร

ฝกอบรมครแูกนนําและนักเรยีนแกนนําจนแลวเสรจ็ในตนป พ.ศ. 2558 ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ

ยุวสถิรคุณ จึงไดเริ่มจัดฝกอบรมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ   

โดยจัดทําหนังสือชี้แจงกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คูมือวิทยากร พรอมสื่อการเรียนรู

สําหรับวิทยากรออกเผยแพร จัดฝกอบรมวิทยากร ฝกอบรมครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา จัดประชุม

ช้ีแจงสรางความรูความเขาใจใหแกผูบริหารโรงเรียน พรอมทั้งไดเริ่มงานนิเทศกํากับติดตามโรงเรียน

คุณธรรมอยางเปนระบบ ในรุนแรกมีโรงเรียนคุณธรรมอยูในความดูแลศูนยโรงเรียนคุณธรรม จํานวน 

131 แหง เปนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 98 แหง และโรงเรียนรวมกับศูนย

โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จํานวน 33 แหง 

    โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดําเนินงานเพื่อสบืสานพระราชปณิธาน  เดินตาม

รอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค

ของสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการ  ไดมอบหมายให

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามนโยบายภายใต กรอบยุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับ

เรื่องคุณธรรม โดยรวมหารือกบัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ในฐานะผูรับผดิชอบการ

จัดการศึกษาสําหรับเยาวชนสวนใหญของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการ

จัดการศึกษาเพื่อใหเยาวชนทุกคน มีความรู ความสามารถ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปไดวาการพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชนของ
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ชาติจําเปนตองดําเนินการ จัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมี

กระบวนการคิด อยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ และสราง

ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี  รวมทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยประสานความรวมมือจาก

หนวยงาน และ องคกรที่ทางานดานคุณธรรมอยางเปนรปูธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม

น้ัน เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทําไดงาย เปนการลงทุนตํ่า แตไดกําไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของนักเรียนไดจริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนําไปใชไดกับโรงเรียนในทุก

ศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหน่ึง  เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ที่จะชวยใหพฤติกรรมที่

ไมพึงประสงคในโรงเรียน “ลดลง” และ สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเปน

การพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน  ไดอยางย่ังยืนความเปนมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอย

เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงคของ

สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการ  ไดมอบหมายใหรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานตามนโยบายภายใต กรอบยุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับเรื่อง

คุณธรรม โดยรวมหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะผูรับผิดชอบการจัด

การศึกษาสําหรับเยาวชนสวนใหญของประเทศ ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาเพื่อใหเยาวชนทุกคน มีความรู ความสามารถ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปไดวาการพัฒนาคุณธรรมใหกับเยาวชนของชาติ

จําเปนตองดําเนินการ จัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื ่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหนักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมี

กระบวนการคิด อยางมีเหตุผลซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ และสราง

ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี  รวมทั้งสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยประสานความรวมมือจาก

หนวยงาน และ องคกรที่ทางานดานคุณธรรมอยางเปนรปูธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม

น้ัน เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทาไดงาย เปนการลงทุนตํ่า แตไดกําไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของนักเรียนไดจริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนาไปใชไดกับโรงเรียนในทุก

ศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหน่ึง  เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ที่จะชวยใหพฤติกรรมที่

ไมพึงประสงคในโรงเรียน “ลดลง” และ สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเปน

การพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน  ไดอยางยั่งยืน (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 

2559, หนา 1)  

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดกําหนดใหทุกหนวยงานใชแผนแมบท (Master 

Plan) โดยในประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย .ในขอ 
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4.1.2 การบูรณาการเรื ่องความซื ่อสัตยวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน          

ในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ

เขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั ้งปรับสภาพแวดลอมทั ้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม  และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียม

และประเพณีอันดีงาม  จากแนวคิดดังกลาวสงผลให เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีจึง

ไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เปนแผนแมบท

ของชาติ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ตองการพัฒนาประเทศใหสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคูกัน

ไปให “คุณธรรมนําการพัฒนา” สรางสังคมแหงคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยใหทุก

หนวยงานใชแผนแมบท (Master Plan)  เปนกรอบในการสงเสริมคุณธรรมและทิศทางในการ

ปฏิบัติการในการสงเสริมคุณธรรมของทุกหนวยงาน โดยนํากลไกประชารัฐมาใชเปนแนวทางในการ

ขับเคลื่อน (คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2559, หนา 3) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, หนา ฏ-ฐ) ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560-2579 โดยเนนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับของทุกภาคสวน            

ที่เกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมไวในยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการ

ศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม มีแนวทางพัฒนา โดยการสงเสริม 

สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําความคิดตามหลัก         

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู การปฏิบัติในการดําเนินชีว ิต และมีแผนงานโครงการสําคัญ          

เชน โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการโรงเรียน

คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีความมุงหมาย           

ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู     

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมคุณธรรม 

และเพื ่อเป นแนวในการขับเคลื ่อนการสงเสร ิมคุณธรรม จร ิยธรรมใหบรรลุวัตถุประสงค                

และเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม และใชเปนแนวทางสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหนวยงาน 

จึงไดมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการจัดทําแผนแมบทสงเสริม

คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ ่งสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ             

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12     

(พ.ศ. 2560-2564) โดยมุงเนนปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

สงเสริมใหคนไทยเปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธา และยึดมั ่นในหลักคําสอน       
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ของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย อยูรวมกันอยางสันติสุข นําไปสูการเปน

องคกรคุณธรรมและสังคมแหงคุณธรรม (ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560, หนา 1) 

2.3.2 แนวทางดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ไดกําหนดแนวทางดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมหากรอบ ดังน้ี 

กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที ่ตองชวยกันปลูกฝงใหแกผู บริหาร ครู และนักเรียน            

หาประการ ไดแก  

   1) ความพอเพียง 

   2) ความกตัญู 

   3) ความซื่อสัตยสุจริต 

   4) ความรับผิดชอบ 

   5) อุดมการณคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดโรงเรียนคุณธรรม มีเจ็ดขอ ไดแก 

   1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน 

   2. มีกลไกคณะทํางานและใชโครงงานคุณธรรมเปนเครื่องมือที่ทุกคนมีสวนรวมในการลงมือ

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

   3. พฤติกรรมที่พึงประสงค ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

   4. พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ในโรงเรียนลดลง 

   5. เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

   6. มีองคความรู นวัตกรรม การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการ

จัดการเรียนรูในช้ันเรียน 

   7. เปนแหลงเรียนรูของโรงเรียนคุณธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) กลาวถึงการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไววามีแนวทาง ดังน้ี  

1. การสรางคนดี ใหบานเมือง ดวยการสงเสริมโครงงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. การเสริมสรางคุณธรรม ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา "โรงเรียนคุณธรรม" 

โดยการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคืนคุรุชน คนคุณธรรมสูสังคม และใหคุรชุน 

คนคุณธรรมเหลาน้ีทําหนาที่คืนคุณธรรมสูหองเรียน และเยาวชนของชาติตอไป 

3. การสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม ผานการพัฒนานวัตกรรมระบบการประเมิน

ออนไลน ที่สามารถประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางตอเนื่องจากทุกแหง และชวยลด
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ภาระในการเตรียมการประเมินผลใหกับโรงเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ และการสรางเวทีเชิดชู

เกียรติใหกับโรงเรียนคุณธรรมที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ผานโครงการโรงเรียนดีตองมีที่

ยืน 

4. การพัฒนาระบบฐานขอมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยการพัฒนา Best Practice 

โรงเรียนคุณธรรม และดําเนินการวิจัยพัฒนา เพื่อสราง และจัดเก็บองคความรูอันเปนประโยชนในการ

พัฒนาโรงเรียนอื่นๆ ตอไป 

5. การพัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกโดยการสงเสริม เครือขาย

คุณธรรม ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

และการสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560, หนา 10) ไดอัญเชิญพระราชกระแสรบัสั่งของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที ่วา “ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง” มาเปน

วิสัยทัศนในแผนดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. พัฒนาศักยภาพครูใหตระหนักในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของอาชีพครู การสราง

เสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเปนตนแบบที่ดีงามของนักเรียน 

2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองครวม เนนกระบวนการมีสวนรวมที ่พัฒนา

กระบวนการคิดเชิงระบบ และใชโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เปนเครื่องมือในการเรียนรูความ

ดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง และมีความรูสึกเปนเจาของกิจกรรมดวยความภาคภูมิใจ 

3. พัฒนากระบวนการมสีวนรวมจากทุกภาคสวนในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคในโรงเรยีน สงเสริมการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มข้ึน เพื่อ

เปาหมายการสรางคนดีสูสงัคม รวมทั้ง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหเปนตนแบบ และเปนศูนยเรยีนรู

ของโรงเรียนคุณธรรม 

4. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช 

ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560, หนา 12-14) กระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมจริยธรรม หรือเรียกโดยยอวา “โรงเรียนคุณธรรม”ประกอบดวยงานสี่ขั้นตอนหลัก และ

แบงเปน 10 ข้ันตอนยอย ไดแก 

1. การสรางความรูความเขาใจ และการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและนักเรียนแกนนําเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีข้ันตอน ดังน้ี 

   (1) การประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจเชิงลึกแกผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื ่อใหมีความเขาใจ สมัครใจ และพรอมใจกัน ทั ้ง
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ผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในการตัดสินใจเขารวมการพัฒนาเปนโรงเรียน

คุณธรรม 

   (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา เปนการประชุมระดมสมองเพื่อ

คนหา “คุณธรรมเปาหมาย” และระบุพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกของคุณธรรมเปาหมายแตละดานที่

โรงเรียนไดคัดเลือกไว คุณธรรมเปาหมายที่มีการระบุพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกไวดวย จะเรียกรวมวา

“คุณธรรมอัตลักษณ” โดยจําแนกตามกลุมเปาหมาย ผูบริหาร ครู และนักเรียน เพื่อใหแตละกลุม

ทราบวิธีปฏิบัติตนในแตละดาน เชน ดานความซื่อสัตย วิธีปฏิบัติของครู เชน เขาสอนตรงเวลา สวน

วิธีปฏิบัติของนักเรียน เชน ไมลอกการบาน เปนตน และใหทราบแนวทางการพัฒนาโครงงาน

คุณธรรม (Moral Project) เพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรม 

   (3) การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนํา และนักศึกษาแกนนํา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ

และสามารถดําเนินงานเปนหลักในการพัฒนาเขาสูโรงเรียนคุณธรรม โดยมีครูเปนที่ปรึกษา 

   (4) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการความรูคูความดี เปนการพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอนในช้ันเรยีนที่บรูณาการสาระคุณธรรมเขาไวในสาระวิชาตางๆ โดยจะดําเนินงานตาม

ความพรอมของแตละโรงเรียน 

   (5) การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมตนแบบในภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสราง

เครือขายความรวมมือ ทั้งดานวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักเรียนรวมกัน เพื่อความยั่งยืนของ

โรงเรียนคุณธรรมในชุมชนทองถ่ิน และภูมิภาค 

2. การลงมือปฏิบัติของโรงเรียน 

   (6) ทุกคนในโรงเรียนรวมกันลงมือพัฒนา “โครงงานคุณธรรม” (Moral Project) ซึ่งจะ

เปนแผนปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการเรียนรู การสรางสรรคความดี เปนการระดมสมอง

ในการวางแผน แบงงานกันทํา ลงมือปฏิบัติ ปรึกษาหารือกัน และประเมินผลสําเร็จรวมกัน ประการ

สําคัญ คือ ตองเปนโครงงานคุณธรรมที่เด็กคิด เด็กเลือก เด็กทํา และใหทุกคนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ

จริงอยางเต็มที่ 

3. การนิเทศติดตามโรงเรียน 

   (7) การนิเทศติดตามเพื่อเสริมหนุนและใหกําลังใจโรงเรียนโดยนิเทศอาสาของมูลนิธิ     

ยุวสถิรคุณ จะมาเยี่ยมชม ใหคําแนะนํา เพื่อใหคําปรึกษาหารืออยางเปนกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยน

เรียนรูและเปนกําลังใจใหกันและกัน โดยจะประสานงานกับนิเทศภายในของโรงเรียน ซึ่งจะชวยให

เกิดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเน่ือง และจะเกิดความย่ังยืนตลอดไป 

4. การรายงานความกาวหนาและการประเมินผล 

   (8) การประชุมรายงานความกาวหนาของโครงการจะจัด 2 ครั้ง/ป เมื่อครบ 6 เดือน และ

ครบปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงานความสําเร็จ 
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   (9) การสังเคราะห และถอดบทเรียน เพื่อใหโรงเรียนปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมของตนเองใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

   (10) การประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรม เปนการประเมินผลพฤติกรรม

ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไป ตัวชี ้วัดที ่ส ําคัญ คือ พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในโรงเรียนลดลง และ

พฤติกรรมที่พึงประสงคในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

 
ภาพ 2.2 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ  

ที่มา. จาก กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม, (หนา 15), โดย ศูนยโรงเรยีนคุณธรรม  

มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2561, กรงุเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

 

ฉวีรัตน เกษตรสุนทร (ศูนยคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2557) กลาวถึงการพัฒนา

คุณธรรมในศตวรรษที่ 21 ไววา  ปจจุบันเกิดปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในสังคมไทยในทุก

ระดับของสังคม อาทิ เด็กประถมลอกการบาน เด็กโตทะเลาะฆารายวัน ผูใหญ โกงกินบานเมือง  

อาชญากรรม ทุจริต โกง ฯลฯ ดังนั้นประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองเริ่มจากการพัฒนา

คุณธรรมในเยาวชนอยางเปนระบบ โดยมีสองกุญแจสําคัญในการแกไขปญหาไดแก 

  1. การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม  เด็กไทยในปจจุบันมีความเครียดเรื้อรังตั้งแตอยูใน

ครรภมารดา มาจนถึงในวัยเด็กเล็กถูกเลี้ยงดูอยางขาดแคลน ขาดอาหาร ขาดความรัก ความอบอุน 

โดยความไมพรอมเหลาน้ี มีผลตอสมองในสวนทีเ่กีย่วของกบัคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งปจจุบันเด็กไทยใน

กลุมดอยโอกาสน้ี มีประมาณ 1 ใน 3 ของเยาวชนทั่วประเทศจํานวน 18 ลานคน 

  2. การสรางแนวคิดคุณธรรมเปนสวนหน่ึงของการศึกษา  ผานการปฏิรูประบบการเรียน

การสอนของไทย จากการเรียนจากเรียนเพือ่สอบ เปนเรียนเพื่อพัฒนารอบดาน การเรียนเพื่อแขงกับ

เพื่อนเปนการเรียนรวมมือกับเพื่อน  การเรียนคนเดียว เปนการเรียนเปนทีม การเรียนแบบถายทอด  

เปนการเรียนสรางความรูจากการปฏิบัติ  เรียนแบบปฏิบัติได เปนปฏิบัติได แลวสามารถอธิบายได   
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ตลอดจนครูอาจารยในศตวรรษที ่ 21 ตองมี ทักษะ Classroom skills ตองเปลี ่ยนการจัด

กระบวนการเรียนรู จากการเปนครูผูสอนเปนครูผูฝก รวมถึงพอแมจะตองเปลี่ยนตัวเอง จากคนที่

คอยบอกคอยสอน มาเปนโคช 

 ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2558, หนา 41) กลาวถึงกระบวนการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมไววา ผูบริหารจึงจําเปนตองกําหนดกระบวนการบริหารงาน เพื่อใชในการขับเคลื่อน

งานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน ประกอบดวย 1) การวางแผนคุณธรรม 2) สรางกลไกลการลงมือ

ปฏิบัติงาน  3) กําหนดการติดตามนิเทศงาน และ 4) ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครบรอบ

บริหาร ประมาณ 1 ป แลวนําผลจากการประเมินผลงานมาปรับปรุงแผนงานคุณธรรมฉบับตอๆไป 

 ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2558, หนา 1-2) กลาวถึงแนวทางการพัฒนา

คุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  หมายถึง  สถานศึกษาที่ผูบริหาร  ครู  

นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อน  การสงเสริม

ความดีในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยน

เปนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางย่ังยืน แนะนําไปขยายเครือขายไดซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาสู

โรงเรียนคุณธรรม  แบงออกเปนหาข้ันตอน ไดแก  1) การช้ีแจงทําความเขาใจรวมกัน  2) การกําหนด

คุณธรรมเปาหมายและคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน  3) การจัดทําโครงงานคุณธรรม  4) การลง

มือรวมกันปฏิบัติ  5) การนิเทศ  ติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน  โดยมีรายละเอียดแตละข้ันตอน  

ดังน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1  การช้ีแจงทําความเขาใจรวมกัน  

    1. จัดประชุมช้ีแจงผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนสรางความรู  ความเขาใจ  รับฟงความ

คิดเห็น เพื่อความมั่นใจในการสมัครใจทํางาน  และตัดสินใจรวมกัน  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  

นักเรียน ผูปกครอง  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน  เจาหนาที ่  คณะกรรมการสถานศึกษา

ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวของ  เชน  ผูคาขายในโรงเรียน  เปนตน  

    หากโรงเรียนสามารถสรางความเขาใจไดระดับหนึ ่งแลวควรชี้แจงทําความเขาใจกับ

ผูเกี่ยวของในลําดับกวางออกไป  เชน  ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

เปนตน 

    2. แตงต้ังและมอบหมายงานใหคณะทํางานรับผิดชอบในการวางแผน  การลงมือปฏิบัติ    

การประเมินผล  และการปรับปรุงแผนจนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีวาระการทํางาน  1  ป  

    3. สรุปขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน  โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยภายในโรงเรียน  ไดแก  

จุดแข็ง (ปจจัยสงเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหมีคุณภาพ) และจุดออน  หรือขอดอยของ

โรงเรียน รวมทั้งวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก  ไดแก  โอกาส (สภาพภายนอกที่เอื้อให

โรงเรียนมีผลงาน  เชน  ประชาชนตองการใหลูกหลานมีอาชีพ  โรงเรียนจึงควรใหความรูดานทักษะ



49 

 

อาชีพ  เปนตน) และสภาพภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการทํางานของโรงเรียน  เชน  เศรษฐกิจไมดี 

ชุมชนยากจนมาก  เปนตน  รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน  ปรัชญาตาง ๆ  ของโรงเรียนดวย  

เพื่อใหโรงเรียนรูจักตนเอง  และเลือกใชประโยชนไดถูกตองตามความเปนจริงของโรงเรียน  

    4. จัดเตร ียมผู เข าประชุมระดมสมอง  โดยจัดกลุ มผ ู เขาประชุมที ่มีภาระหนาที่                    

ความรับผิดชอบในกลุมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  เชน  1) กลุมครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร  

ผูปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษา  2) กลุ มนักเรียนแกนนําระดับมัธยมศึกษา  3) กลุม

นักเรียนแกนนําระดับประถมศึกษา  เปนตน  การพิจารณาจัดประชุมแตละกลุมที่มีพื้นฐานหนาที่

ความรับผิดชอบใกลเคียงกัน  เพื่อประโยชนในการมีความรูความเขาใจใกลเคียงกันทั้งเรื่องเกี่ยวกับ

ปญหา  ความตองการการพัฒนา  และพฤติกรรมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  นอกจากนี้  ขนาด         

ของกลุ มควรมีปริมาณที่ชวยใหทุกคนในกลุ มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดขึ ้นอยู กับกิจกรรม                 

ที่จัดเตรียมไวในแผนงาน 

    5. จัดเตรียมสถานที่อุปกรณตามที่กําหนดไวในแผนงานตามความจําเปนสําหรับการ

จัดหาวิทยากรขอใหพิจารณาตามความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน  

ขั้นตอนท่ี 2  การกําหนดคุณธรรมเปาหมายและคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนจัดประชุม

ระดมสมองจะเลือกใชกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ  หรือการประชุมอภิปรายปญหา  ฯลฯ  

ก็ได  และดําเนินการตามลําดับข้ันตอน  ดังน้ี  

    1. วิเคราะหปญหา  หรือพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในโรงเรียนพฤติกรรมที่ไมตองการให

เกิดขึ้นในโรงเรียน  เชน  มาโรงเรียนสาย  ลอกการบานเพื่อน  เปนตน  หรือชวยกันวิเคราะหหา

พฤติกรรมที ่พึงประสงคในโรงเรียน  พฤติกรรมที ่ตองการเห็นในโรงเรียน   เชน  ชวยติวเพื่อน            

เดินแถวใหเปนระเบียบ  ทิ้งขยะใหเปนที่  เปนตน  โดยต้ังคําถามใหทุกคนคิด  

    2. รวบรวมและจัดกลุมความคิดเห็นใหเปนเรื่อง ๆ แลวสรุปความเขาใจของที่ประชุม                 

ใหตรงกัน  

    3. คนหาคุณธรรมเปาหมาย  โดยใชขอมูลความคิดเห็นของที่ประชุม  โดยใหที่ประชุม               

ไดรวมกันคนหาคุณธรรมที่จะใชแกปญหาที่อยากแก  หรือคุณธรรมที่จะใชเปนหลักในการประพฤติ

ปฏิบัติสิ่งที่อยากเห็นอยากทํา  เชน  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบ  ความมีนํ้าใจ  ความชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน  เปนตน  

    4. จัดกลุมคุณธรรมเปาหมาย  โดยรวบรวมรายการคุณธรรมเปาหมาย ที่ไดจากการ

ระดมสมอง  แลวนํามาจัดกลุมเลือกกลุมที่มีความหมายใกลเคียงกันไวดวยกัน  กรณีมีคําศัพทแตกตาง

กันหลากหลายควรหารือที่ประชุมใหเลือกใชคําศัพทที่มีความหมายเขาใจตรงกันและไมตองตีความ  
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    5. จัดลําดับความสําคัญของคุณธรรมเปาหมาย  โดยใหที ่ประชุมรวมกันจัดลําดับ

ความสําคัญของคุณธรรมเปาหมายที่ตองการทํากอนหลัง  กรณีที่ประชุมมีความเห็นคุณธรรมหลาย

เรื่องควรคัดเลือกมาเพียง  3  เรื่องกอน  เพื่อใชเปนคุณธรรมเปาหมายของโรงเรียน  

    6. กําหนดคุณธรรมเปาหมายใหเปนที ่ทราบทั ่วกัน  กลาวคือ  คุณธรรมเปาหมาย  

หมายถึง คุณธรรมที่ทุกคนในโรงเรียนไดรวมกันกําหนดขึ้น  โดยการคิดวิเคราะหพฤติกรรมที่พึง

ประสงคที่โรงเรียนตองการใหเกิดข้ึน  เปนคุณธรรมที่มีคุณลักษณะที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ดีของ

โรงเรียน และสามารถใชเปนหลักในการแกปญหาสวนใหญของโรงเรียนได  ในระยะเริ่มตนไมควร

กําหนดคุณธรรมเปาหมาย  จํานวนหลายดานควรกําหนดประมาณ  3  ดาน  เพื่องายสะดวกตอการ

พัฒนา  

    7. กําหนดพฤติกรรมบงช้ี/ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับคุณธรรมเปาหมาย  โดยนําคุณธรรม

เปาหมายแตละดานมากําหนดรายละเอียดพฤติกรรมบงชี ้/ขอปฏิบัติ  ควรแบงกลุ มผูเขาประชุม              

ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบในกลุมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  เพื่อประโยชนในการคิดวิเคราะห

และเสนอแนะพฤติกรรมบงช้ี/ขอประพฤติปฏิบัติของกลุมเดียวกันได 

    8. กําหนดคุณธรรมอัตลักษณใหเปนที่ทราบทั่วกัน  กลาวคือ  เมื่อนําคุณธรรมเปาหมาย           

แตละดานมากําหนดพฤติกรรมบงช้ี/ขอปฏิบัติเพิ่มเติมใหครบแลวจะเรียกวา “คุณธรรมอัตลักษณ”     

ซึ่ง  หมายถึง  คุณธรรมเปาหมาย  ที่มีการกําหนดพฤติกรรมบงชี้/ขอปฏิบัติไวดวย  ซึ่งจะจําแนก           

ตามกลุมเปาหมาย  เชน  ขอปฏิบัติของครู  ผูบริหาร  และนักเรียน  เปนตน 

   คุณธรรมอัตลักษณ  จะใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม            

ของกลุมเปาหมายแตละกลุมพฤติกรรมบงชี้แตละขอจะใชเปนตัวชี้วัดที่แสดงความสําเร็จของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโรงเรยีน  หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่โรงเรียนตองการใหเกิดข้ึนมากนอย

ระดับไหน  อยางไร  โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมายเชิงปรมิาณโดยมุงใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน

ในกลุมเปาหมายใด  จํานวนเทาไร  และเปาหมายเชิงคุณภาพ  โดยมุงใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม           

ที่พึงประสงคในทิศทางที่ดีข้ึน  เปนตน 

    9. กําหนดนโยบายและหรอืขอตกลงรวมกัน  โดยเสนอผลการประชุมระดมสมองในสวน

ของคุณธรรมเปาหมายและคุณธรรมอัตลักษณที่มีการจําแนกพฤติกรรมบงช้ีของแตละกลุมเปาหมาย

แลว เพื ่อใหทุกคนเขาใจตรงกันและรวมกันกําหนดนโยบาย/ขอตกลงวาจะนํามาปฏิบัติดวยกัน               

โดยอาจนําเสนอในรูปของตารางคุณธรรมอัตลักษณ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทําโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน  

 การจัดทําโครงงานคุณธรรม (Moral Project)  จะแบงกลุมตามความสนใจของโครงงาน               

เรื่องหน่ึงเรื่องใด  หรืออาจแบงตามระดับช้ันเรียน   แบงตามชมรมความสนใจแลวจัดประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการหรือประชุมอภิปรายหารือ  หรือประชุมระดมสมองโดยมีข้ันตอนตามลําดับ  ดังน้ี  
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    1. วิเคราะหปญหา  หรือพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ซึ่งเปนกลุมที่ตองการใหโรงเรียน

แกไข โดยตั ้งคําถามใหทุกคนคิดวิเคราะห  เชน  พฤติกรรมของเพื่อน ๆ  ที่อยากปรับปรุง  หรือ

คุณธรรมพื้นฐานของโรงเรียนขอใดที่ยังไมไดทําบาง  เปนตน  

    2. ควรจัดลําดับปญหาที่สําคัญเรงดวนที่สุดที่ทุกคนเห็นพองตองกันวาควรรีบแกไขเลือก

มา  1  ปญหา  ตามความเห็นของที่ประชุม  

    3. หาสาเหตุของปญหาโดยนําปญหาที่คัดเลือกแลวมาระดมสมองหาสาเหตุของปญหา

น้ัน ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุปจจัยภายใน  และหรือปจจัยภายนอกอยางไรบาง  อาจใชเพื่ออภิปราย              

หาสาเหตุ  นําขอมูลเชิงสถิติ  ขอเดน  ขอดอย  ความเปนไปได  ความเรงดวนมาพิจารณาประกอบ          

เพื่อหาขอยุติในการตัดสินใจเลือกประเด็นปญหาที่อยากแกไขมากที่สุด 

    4. กําหนดเปาหมายการแกปญหาน้ัน ๆ โดยนําปญหาที่คัดเลือกไวมากําหนดเปาหมาย

ทั้งเชิงปริมาณ  คือ  กลุมบุคคลที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ  คือ พฤติกรรมอะไร             

ที่ตองการใหเกิดข้ึนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอยางไร 

    5. กําหนดช่ือโครงงานที่ชัดเจนเขาใจงายและควรสะทอนกิจกรรมและกลุมเปาหมาย                 

ที่เกี่ยวของ 

    6. กําหนดวิธีแกปญหาหรือวิธีดําเนินงาน  เพื่อไปสูเปาหมายน้ันจะมีแผนงานอยางไร  

    7. หลักธรรม/พระดํารัส/พระราชดําริ/คําสอน  พิจารณาวาจะใชหลักธรรมอะไรเปน

หลักคิดในการดําเนินโครงงานนอมนําพระราชดํารัส/พระราชดําริ/คําสอนอะไรมาเปนหลักในการ

ดําเนินโครงงานโดยแตละโครงงานสามารถมีคุณธรรมหลายขอเปนหลักคิดในการปฏิบัติโครงงานก็ได 

    8. การเช่ือมโยงไปสูคุณธรรมอัตลกัษณของโรงเรียนโดยใหมีประชุมพิจารณาเช่ือมโยงวา

ไปสูคุณธรรมอัตลักษณไดอยางไรซึ่งตองพิจารณาถึงกระบวนการในการปฏิบัติโครงงานและคุณธรรม            

ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข้ึน  

    9. กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลโดยกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดหรือประเมินผลวามีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางไรมากนอยแคไหนในแตละเปาหมาย 

  10. จัดทํารางเอกสารโครงงานคุณธรรมโดยรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวจัดทําเปนเอกสาร  

รางโครงการ  เพื่อนําไปทดลองปฏิบัติระยะหน่ึงแลวปรบัปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ  และบริบท

ของโรงเรียนกอนนําไปใชจริง 

  ทั้งนี ้  เนื ่องจากโครงงานคุณธรรมเปนเคร ื ่องมือที ่ใชพัฒนาทักษะการคิดและการ

ปฏิบัติงานของนักเรียน  จึงควรจัดทําโครงงานฉบับรางแลวนําไปทดลองใชกอนสักระยะหน่ึง  เพื่อให

นักเรียนไดเรียนรูแลวปรับปรุงแผนเปนระยะ ๆ จนสามารถนําไปใชปฏิบัติจริงไดผลตรงตามความ

ตองการ 
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   11. จัดทําเปนโครงงานคุณธรรม  โดยนําขอมูลและเอกสารที่เกี ่ยวของที ่ไดจากการ

ทดลองทุกขั ้นตอนมาเรียบเรียงใหอานเขาใจงายอาจใชรูปแบบการเขียนโครงงานคุณธรรมหรือ

รูปแบบตามความเหมาะสมของโรงเรียน  

 ขั้นตอนท่ี 4 การลงมือรวมกันปฏิบัติ  

   1. แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงงานโดยอาจใหนักเรียนรวมกลุมกันเองเพื่อทําความดีตาม       

ความสนใจ  หรือครูคัดเลือกแกนนํา  8 -10  คน  เปนผูรับผิดชอบโครงงานมีครูที่ปรึกษา 1-3  คน  

พิจารณาตามขอบเขตและขนาดของงานสมาชิกกลุม  ไมควรจํากัดจํานวนควรเปนไปตามความสนใจ

และภาระงานที่รับผิดชอบ  

   2. กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้นแตละเดือนและเปาหมายระยะยาวแต

ละภาคเรียน 

   3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  

   4. ลงมือปฏิบัติดวยกันตามแผนปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม  โดยนักเรียนจะไดเรียนรูจาก

การลงมือทํา  โดยการสังเกต คิดพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมใหนําไปสูความสําเร็จ  ที่สําคัญคือได

เรียนรูจากการรวมกันทํางานเปนทีมทํางานที่ดีได 

   5. เมื่อจบแตละกิจกรรมยอยใหทํา AAR (After Action Review) เปนการพูดคุยกัน               

เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน  และควรใหนักเรียนบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมและการ

นําไปประยุกตใชในสมุดเปนรายบุคคล  

   6. เผยแพรเอกสารโครงงานคุณธรรมโดยรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมและการ

ประชุมทุกข้ันตอนมาเรียบเรียงใหกระชับอานเขาใจงาย  อาจใชรูปแบบการเขียนโครงงานคุณธรรม

หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความสะดวกและทั่วถึงในการนําไปเผยแพร         

ใหทุกคนทราบนําไปใชและใชในการประเมินผลได  

 ขั้นตอนท่ี 5  การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และเสริมแรง  

   ในการทําโครงงานตาง ๆ ควรมีคณะทํางานทําหนาที่นิเทศติดตามใหคําปรึกษาหารือ  

รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงสอนงานและใหความชวยเหลือแนะนําสิ่งที่จําเปนอยางมีกัลยาณมิตร  เพื่อใหงาน

บรรลุผลตามข้ันตอน  เปาหมายและกําหนดเวลาที่คาดหวังไวควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งกอน          

และหลังการทํางาน  เพื่อประโยชนในการวิเคราะหเปรียบเทียบ  การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น

โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวในโครงงาน  เชน  รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีจิตอาสา

เพิ ่มขึ ้น  เปนตน ควรสรางการมีสวนรวมในการประเมินผล  เชน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง  ชุมชน  เพื่อใหมีมุมมองดานการประเมินผล  สําเร็จของงานทั้งจากภายใน  และภายนอก

โรงเรียน  
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   นอกจากน้ีโรงเรียนควรกําหนดใหมีการเย่ียมเยียน  เย่ียมชมโครงงานซึ่งกันและกัน  โดย

อาจจัดในรูปแบบของตลาดนัดโครงงานคุณธรรมมีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู  เพื่อสรางการมสีวนรวมและ           

ชวยผนึกกําลังกันใหเขมแข็ง  ในการรวมกันทําความดี  โครงงานอื่น ๆ ของโรงเรียนทั้งดานวิชาการ

ดานวินัยนักเรียน  รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ของคณะครูทั้งที ่มีสวนเกี่ยวของกับโครงงานคุณธรรม           

หรือไมเกี ่ยวของก็ตามควรนับรวมวาเปนกิจกรรมที ่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมขึ ้น                  

ในโรงเรียนคุณความดีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติดวยตนเองการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  การเสริมแรง

กันดวยกิจกรรมตาง ๆ เปนการขยายงานไปใหทั่วโรงเรียน  จึงเปนหลักประกันของการประพฤติ

คุณธรรมความดีจะคงอยูและย่ังยืนตลอดไปในโรงเรียน  และมีโอกาสที่จะขยายผลสูชุมชนเครือขาย

ใกลเคียงไดในโอกาสตอไป  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2560, หนา 1-2) กลาวถึงแนวทางการ

พัฒนาคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. วา  เพื่อเปนการสืบสานศาสตรพระราชา

และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

รัชกาลที่  9  และพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร  รัชกาลที่  10  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานในฐานะหนวยงานหลักของรัฐ

ที่ตองรับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแกเยาวชนสวนใหญของประเทศใหมีความรูคูคุณธรรม  และ

สรางคนดีใหแกสังคมจึงไดจัดทําโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.” ข้ึน  เพื่อดําเนินการปลูกฝง

คุณธรรมความดีใหแกผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาในความรับผิดชอบ         

โดยกําหนดใหโรงเรียนทกุแหงเขารวมโครงการต้ังแตปการศึกษา  2560  ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงาน

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เปนไปในแนวทางเดียวกัน  สามารถบรรลุผลเปนรูปธรรมใน

ระดับปฏิบัติเร็วข้ึน  จึงมอบหมายใหสํานักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดทําแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ไว 10 กิจกรรมดังน้ี 

 2.1 การจัดคายยุวชนคนคุณธรรม  

 การจัดคายยุวชนคุณธรรมเปนแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  

สพฐ. ตามศาสตรพระราชาและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 

และพระราชประสงคของรชักาลที ่10  สูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะตอง

ฝกภาวะผู น ําให แกนักเรียนแกนนํา  เพื ่อไปเปนผู น ําในการขับเคลื ่อนการดําเนินกิจกรรม                 

ตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนผานการจัดคายยุวชนคนคุณธรรมที ่เนนใหนักเรียนทุกคน             

ในโรงเรียนไดฝกปฏิบัติจริงผานการจัดทําโครงงานพัฒนาจริยคุณ  และการปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ  

เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายนั้น  คือนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรม        
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ที่ไมพึงประสงคลดลง  ปฏิบัติตนเปนคนดีของครอบครัว  โรงเรียนชุมชน  และสังคม  ทั้งนี้เพื่อเปน

การสรางคนดีใหแกชาติบานเมืองตอไป  

 2.2 การจัดทําโครงงานพัฒนาจริยคุณ  

 การจัดทําโครงงานพัฒนาจริยคุณโดยใช "โครงงานคุณธรรม" (Moral Project) ตาม

แนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) เปนเครื่องมือในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้นใน

โรงเรียน ถือเปนกลไกสังคมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมเชิงบวก

ตลอด เปนกิจกรรมหน่ึงที่กําหนดใหโรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไดใช

เปนแนวทางดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ซึ่งนําไปสู การจัดทําโครงงานคุณธรรมในหลาย

รูปแบบ  ไดแก  การบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โครงการพิเศษอื่น ๆ 

เปนตน  โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอันจะสงผลดีในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในระยะ

ยาวตอไป 

 2.3 การผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดี 

 การผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดี  เปนกิจกรรมหนึ่งที ่โรงเรียนจะตองดําเนินการ

ขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งผู บริหาร  ครู  จะตองศึกษาหลักการ แนวคิด  

ทฤษฎีและผลงานการวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของแลวนํามาผสมผสานกับประสบการณของตนเอง  เพื่อ

ผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดีใหเหมาะสมกับโรงเรียน  ปจจัยความสําเร็จของการผลิตนวัตกรรม

สรางสรรคคนดีในโรงเรียนคุณธรรม  ตองเปนนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม

จริยธรรม  สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และมีเจตคติที่ดี  

ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ  

 นวัตกรรมสรางสรรคคนดี  ควรเริ ่มจากการสํารวจปญหาดานคุณธรรมในโรงเรียน  

วิเคราะหปญหา  และความตองการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน  ผลิตนวัตกรรมเพื ่อแกปญหา           

นํานวัตกรรม   ที ่ผลิตไปทดลองใชและนํามาปรับปรุงจนเกิดประสิทธิภาพ  และนําไปใชจริงใน

โรงเรียน  เมื่อสําเร็จ  ก็รายงานผลการใชนวัตกรรม แตถาไมสําเร็จก็ตองนําไปสูกระบวนการปรับปรุง

และนําไปใชอีกครั้งหน่ึงจนประสบความสําเร็จแลวจึงเขียนรายงานการใชนวัตกรรมรวมทั้งเผยแพร

นวัตกรรม  และสงผลงานเขาพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสรางสรรคคนดีในแตละระดับตอไป  

 2.4 การสรางเครือขายและการมีสวนรวมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   การสรางเครือขายและการมีสวนรวมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนกลไกสําคัญยิ่งใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เพื่อใหโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

เครือขายความรวมมือทั้งดานวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักเรียน  รวมกันทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน  เพื ่อความยั ่งยืนของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  การสรางเครือขายและการมีสวนรวม             

ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  แบงเนื้อหาออกเปน  2  สวน  ประกอบดวย  1) การสรางเครือขาย           
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2) การมีสวนรวม  เพื่อใหการดําเนินงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประสบความสําเรจ็สามารถ

เปนตนแบบ  และขยายผลในระดับเครือขายกลุมโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับเขตตรวจ

ราชการ  ระดับภาค  และระดับประเทศ  ดังน้ี 

   2.4.1 การสรางเครือขายมี  3  ลักษณะดังน้ี  

          2.4.1.1 การสรางเครือขายภายในโรงเรียนเปนการรวมกลุมการทํากิจกรรมเพื่อให

เกิดการเชื่อมโยงคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยสรางเครือขาย

ในแตละระดับ คือ ระดับโรงเรียน (ผูบริหาร ครู และนักเรียน) ระดับช้ันเรียน (ครูกับครู นักเรียนกับ

นักเรียน) ระดับหองเรียน (ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 

         2.4.1.2 การสรางเครือขายภายนอกโรงเรยีนเปนการแลกเปลีย่นเรยีนรูและขยายผล

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสรางเครือขาย  เชน  ระหวางโรงเรียนภายใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน  ตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขตตรวจราชการ  ระดับ

ภาค  และระดับประเทศ  

         2.4.1.3 การสรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับองคกรหนวยงานภายนอกเปนการ

ประสานความรวมมือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการ

สรางเครือขายในองคกรและหนวยงาน  เชน  ระหวางโรงเรยีนกับผูปกครอง  ครอบครัว  และระหวาง

โรงเรียนกับมูลนิธิ  หนวยงานภาครัฐ  หนวยงานเอกชน  องคกร  

    2.4.2 การมีสวนรวม  

  การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนการดําเนินงาน

รวมกัน ระหวางผูบริหารสถานศึกษา  ครูบุคลากรสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  ผูแทนองคกรหรือ

หนวยงานภายนอก  เพื ่อรวมวางแผน  รวมดําเนินการ  รวมนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  รวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมช่ืนชมผลสําเร็จ  การสรางเครือขายและการมีสวนรวมจึงเปนกลไกสําคัญ

อยางย่ิงในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 2.5 การจัดกิจกรรม 10,000  คุรุชนคนคุณธรรม  

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มุงปลูกฝงใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  และ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมอัตลักษณ  หรือกรอบแนวคิด

คุณธรรมเปาหมาย  5  ประการ  ไดแก  1) ความพอเพียง  2) ความกตัญู 3) ความซื่อสัตยสุจริต      

4) ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม  เพื ่อใหเปนพลเมืองที่ดีและรวมมือกันพัฒนา

ประเทศชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนามั่นคงตลอดไป   ดังน้ัน  เพื่อการยกยองเชิดชูเกียรติใหกําลังใจ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมจริยธรรมและมีสวนรวม

ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ  สํานักงาน



56 

 

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงดําเนินการจัดกิจกรรม  10,000  คุรุชนคนคุณธรรม  โดยพิจารณา

คัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาและครูใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในดานคุณธรรมจริยธรรมในแตละ

ระดับ  ไดแก ระดับสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  ระดับเขตตรวจราชการ  ระดับภาค  และ

ระดับประเทศ  โดยนํากรอบแนวคิดคุณธรรมเปาหมาย  5  ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ. มากําหนดประเด็นและเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื ่อรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน                 

“ปูชนียบุคคลคุรุชนคนคุณธรรม” 

 2.6 การจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน  

 การจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรยีน  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ

คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษาหรือคุณธรรมเปาหมายตามกรอบแนวคิด  5  ประการตาม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หรือแตละหองเรียนสามารถกําหนดคุณธรรมอัตลักษณเพิ่มเติม           

เปนของหองเรียนที่สอดคลองกับสภาพปญหาของนักเรียนแตละหองเรียนไดโดยครูและนักเรียน

รวมกันวิเคราะหสภาพปญหาสาเหตุแนวทางแกไข  และพิจารณาโครงงานคุณธรรมระดับหองเรียน  

หรือกิจกรรมอื่นที่สอดคลองกับคุณธรรมอัตลักษณ   ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนคนดี

ของหองเรียนตอไป   การจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียนดําเนินการ  ดังน้ี  

 ข้ันที่ 1 สรางความตระหนักดําเนินการดังน้ี  

    1) ครูช้ีแจงทําความเขาใจใหนักเรียนทราบถึงคุณธรรมอัตลักษณ  

    2) ครูจัดกิจกรรมสรางความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนโดยใชสื่อ

และวิธีการที่หลากหลาย  เชน  วีดีทัศนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  เลาเรื่องชีวิตจริงทีเ่กิดข้ึน เลาขาว

ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันจากหนังสือพิมพ  โทรทัศนหรือคําบอกเลา  

 ข้ันที่ 2 ชักนําคุณธรรมสูหองเรียน  

    3) ครูและนักเรียนรวมกันปลุกระดมความคิดวิเคราะหสภาพปญหาและพฤติกรรมไมพึง

ประสงคที่ควรแกไขแลวกําหนดคุณธรรมเปาหมาย  พรอมพฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก  เพื่อพิจารณาเปน

คุณธรรมอัตลักษณของหองเรียน 

    4) ครูจัดทําแผนการเรียนรูที่บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูโดยใชโครงงานคุณธรรม

เปนฐาน  

    5) ใหนักเรียนจัดทําโครงงานคุณธรรมพรอมทั้งนําเสนอ  

 ข้ันที่ 3 เพียรติดตามความดี  

    6) ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณของหองเรียน

เปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง  
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    7) คร ูประเม ินพฤติกรรมการปฏิบ ัต ิงานของนักเร ียนตามคุณธรรมอ ัตล ักษณ               

เปนรายบุคคล  หากมีนักเรียนคนใดยังมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหครูรวมกับครอบครัวดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน  

    8) ครูสรุปผลการดําเนินงานใหผู บริหารสถานศึกษาทราบและโรงเรียนดําเนินการ

รายงานใหผูเกี่ยวของทราบ  

 ข้ันที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเชิดชูนักเรียนดีมีคุณธรรม  

    9) ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงงานคุณธรรมในหองเรียนระหวาง

หองเรียนและสรุปถอดบทเรียน  เชน การจัดนิทรรศการ การนําเสนอผลงานที่ประสบผลสําเร็จของ

แตละหองเรียน  

    10) คัดเลือกหองเรียนที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณครบ

ทุกคน  เพื่อใหเปนหองเรียนคุณธรรมตนแบบ 

    11) ยกยองเชิดชูเกียรติหองเรียนคุณธรรมตนแบบ  

    12) ประชาสัมพันธเผยแพรหองเรียนคุณธรรมตนแบบ  

 2.7 การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

 แนวทางการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมเปนหนึ ่งในกิจกรรมขับเคลื ่อนโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําข้ึน  เพื่อใหโรงเรียนใช

เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองทั้งที่บานและที่โรงเรียนรวมกับครอบครัว  วางแผนการ

จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน   การที่ใหครอบครัวเขามาเปน

เครือขายและมีสวนรวมในการแกปญหานักเรียน  เน่ืองจากครอบครัวเปนสถาบันหลักที่สําคัญยิ่งใน

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมดังคํากลาวที่วา “พอแมเปนผูแสดงโลกแกลูก” “พอแมเปนครูคนแรก

ของลูก” “ครอบครัวเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่สุดของชาติ” แสดงวาพอแมและครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ

ที่สุดของชีวิตและจิตใจของลูกโดยทําหนาที่เปนทั้ง “ครูคนแรก” และเปนตนแบบดานคุณธรรมของ

ลูกในบานซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนหลังแรกที่อบรมบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมใหแกลูก 

    การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมจึงเปนการดําเนินการประสานความรวมมือระหวาง

ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  พอแมและผูปกครอง  เพื่อแกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ของนักเรียนใหเปนพฤติกรรมเชิงบวกและปลูกฝงสงเสริม  สนับสนุน  พฤติกรรมที่พึงประสงคใหแก

นักเรียนไดอยางถาวร 

 2.8 การจัดกิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน 

   การจัดกิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน  จัดทําขึ้นเพื่อใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการ

ตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โดยใชเกณฑ         

การตรวจสอบคุณภาพแตละระดับ  ไดแก  
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  ระดับ 1 ดาว  โรงเรียนตรวจสอบตนเอง  

  ระดับ 2 ดาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูตรวจสอบ  

  ระดับ 3 ดาว  ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เปนผูตรวจสอบ  

  ระดับ 4 ดาว  ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมดวนพิเศษ (EMS) เปนผูตรวจสอบ  

  ระดับ 5 ดาว  คณะทํางานสวนกลางของ สพฐ. เปนผูตรวจสอบ 

 โดยแตละระดับมีเกณฑการตรวจสอบที่แตกตางกัน  ซึ่งแตละโรงเรียนสามารถศึกษาและ

นําไปใชในการพัฒนาโรงเรียนได  

 2.9 การนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  

 การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะประสบความสําเร็จไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย            

ที ่ส ําคัญประการหนึ ่ง  ไดแก  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามอยางใกลชิด และตอเนื่องของผู นิเทศ             

ซึ่งประกอบดวยผูนิเทศจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) ทีมเคลื่อนที่ดวนพิเศษ

(Express Moral Service : EMS) และคณะทํางานจากสวนกลาง  ซึ่งผูนิเทศดังกลาวใชรูปแบบนิเทศ

แบบกัลยาณมิตรในการนิเทศ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชวยเหลือโรงเรียน  และติดตามความกาวหนา

ในการดําเนินงานของโรงเรียน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในแตละระดับ           

โดยใชรูปแบบการรายงานตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  โดยกอนที่จะมี

การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  จะมีการแจงใหโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําฐานขอมูล 

โรงเรียนคุณธรรมเพื่อเปนสารสนเทศกอนลงพื้นที่ซึ่งไดกําหนดการดําเนินงานไวดังน้ี  

 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะนิเทศกํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางนอย

โรงเรียนละ  1-2  ครั้งตอภาคเรียน  

 2) ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) จะนิเทศกํากับติดตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

อยางนอยโรงเรียนละ  2  ครั้งตอภาคเรียน  

 3) ทีมขับเคลื่อนดวนพิเศษ (EMS) จะนิเทศ กํากับ  ติดตามเขตตรวจราชการ และกลุม

นิเทศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอยางนอย 1  ครั้งตอภาคเรียน  

 4) คณะทํางานสวนกลางจะนิเทศ  กํากับ  ติดตาม การทํางานของทีมขับเคลื่อนดวนพิเศษ 

(EMS) และสุมนิเทศทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอยางนอย 1 ครั้ง

ตอภาคเรียน  

 ผู น ิเทศแตละคณะจะตองรายงานผลการนิเทศ  กําก ับติดตามลงในแบบรายงาน          

การนิเทศของแตละคณะตามที่กําหนด  โดยทุกคนรายงานทางออนไลน  สําหรับโรงเรียนคุณธรรม

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่กําหนด (ตามแบบรายงานเดียวกับของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) 

    2.10 การผลิตภาพยนตรสั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



59 

 

    ในอดีตการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมถือเปนหนาที ่หล ักของทุกสถาบันในสังคม             

ทั้งสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษาไปจนถึงสถาบันศาสนาที่รวมกันปลูกฝงกลอมเกลาเด็ก            

และเยาวชนใหมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจจนถายทอดออกมาเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค  แตใน

ปจจุบันดวยสภาพสังคม  และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสงผลใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกลายเปน

ภาระหนาที่หลักของสถาบันการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได  

    ผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อการเรียนรู    

ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับสภาพชุมชน สังคม  และความตองการของนักเรียน              

อยางแทจริง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานจึงดําเนินการพัฒนาครูและนักเรียน           

ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาผลิตสื่อภาพยนตรสั้นที่มีเนื้อหา

สอดคลองกับคุณธรรมอัตลักษณที ่โรงเรียนไดกําหนดขึ้น  หรือสอดคลองกับคุณธรรมเปาหมาย                 

หาประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ซึ่งผลงานภาพยนตรสั้นคุณธรรม สพฐ. ที่ผานการ

คัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจะไดรับการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ            

ในหลากหลายชองทางเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและเยาวชนตอไป  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําแนวทางการจัดทําภาพยนตรสั้น

คุณธรรม สพฐ. ข้ึน  โดยการระดมความคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มีประสบการณในการผลิตภาพยนตรสั้นเพื่อใหนักเรียน  ครู  โรงเรียน  ตลอดจนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําภาพยนตรสั้นคุณธรรม สพฐ. เพื่อใหการจัดทํา

ภาพยนตรสั้นคุณธรรม สพฐ. เปนไปตามเทคนิคกระบวนการที่เปนมาตรฐานและสามารถนําไป

เผยแพรสูสังคมได 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (2560, หนา 1-2) ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ในประเด็นยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) และไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุงเนนการปลูกฝง ระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหคนในสังคมไทยเปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความ

ศรัทธา และยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย อยูรวมกัน

อยางสันติสุข นําไปสู การเปนองคกรคุณธรรมและสังคมแหงคุณธรรม ไดกําหนดยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 

3 ยุทธศาสตรหลัก และ 3 กลยุทธ ดังน้ี  
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ยุทธศาสตร 

   1. วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทยผานกลไกทางการศึกษา 

   2. สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมของ

กระทรวงศึกษาธิการใหเปนเอกภาพ 

   3. สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 

กลยุทธ 

   1. วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของสถาบันการศึกษาและสถาบัน

ครอบครัว และนําวัฒนธรรมไทยมาเปนฐานเสริมสรางคุณธรรมใหแกสังคมไทย 

    2. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานดานสงเสริมคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรผูทําหนาที่ในการสงเสริมคุณธรรม 

  3. สราง พัฒนา และขยายเครือขายขับเคลื่อนคุณธรรม โดยสรางระบบบริหารจัดการ

เครือขายและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมและการคลังในการสงเสริมเครือขายคุณธรรม 

ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะสั้น และระยะปานกลาง มีรายละเอียด ดังน้ี 

   1. ระยะสั้น กําหนดกรอบระยะเวลา ป 2560 - 2561 (1 ป) 

      1.1 ทุกสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการ/กิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 

      1.2 ทุกสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีผูรับผิดชอบในการ

ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ 

      1.3 ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผานเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในระดับดีมาก (รอยละ 80) 

   2. ระยะปานกลาง กําหนดกรอบระยะเวลา ป 2560 - 2564 (5 ป)  

       2.1 ทุกสวนราชการ หนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการ

สงเสริมสนับสนุน และดาเนินการสงเสริมคุณธรรมในองคกร 

       2.2 ทุกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

       2.3 ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผานเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีคะแนนภาพรวมสูงกวารอยละ 80 

 จากที่กลาวมา โครงการโรงเรียนคุณธรรม เปนนโยบายสําคัญในการขับเคลื่อนการสงเสริม

คุณธรรมตามยุทธศาสตรชาติ และมีแผนงานโรงเรียนคุณธรรมบรรจุอยูในแผนการศึกษาแหงชาติ 

แนวคิดการดําเนินงาน เปนแนวทางที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติได  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น 
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เปนเรื่องที ่ไมซับซอนและทาไดงาย เปนการลงทุนตํ ่า แตไดกําไรมาก  และสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของนักเรยีนไดจริง  โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถนาไปใชไดกับโรงเรียนในทุก

ศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหน่ึง  เปรียบเสมือนเปนคุณธรรมสากล ที่จะชวยใหพฤติกรรมที่

ไมพึงประสงคในโรงเรียน “ลดลง” และ สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเปน

การพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน  ไดอยางย่ังยืน กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ตองชวยกัน

ปลูกฝงใหแกผูบริหาร ครู และนักเรียน หาประการ ไดแก 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญู  3) ความ

ซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณคุณธรรม 

2.3.3 คุณธรรมพ้ืนฐานในสถานศึกษา 

การเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานในสถานศึกษา มีหนวยงานตาง ๆ ไดเสนอแนะไว ดังน้ี 

   1). คุณธรรมเปาหมายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   สํานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (2559, หนา 3) กลาวถึงแนวทางการการขับเคลื่อน

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปงบประมาณ 2560 โดยกลาวถึงคุณธรรมที่ใชในการขับเคลื่อน ดังน้ี 

   1. พอเพียง  คือ การดํารงชีวิตพอเพียงตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดวยความมุ งมั่น  ตั ้งใจ  สรางสรรค  ตั ้งแตระดับปจเจกบุคคล  

ครอบครัวจนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว  รอบคอบ 

   2. กตัญู  คือ ดํารงตนเรียบงาย  ไมหลงลืมตัวเมื ่อเกิดความสําเร็จ  ความดีงาม            

ตองยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารยและทุกคนที่มีสวนรวม 

   3. ซื่อสัตยสุจริต  คือ  ปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับ โดยการปลูกฝง

คานิยมวาการทุจริตคอรัปช่ัน  คือ  ความยอยยับอับปางและความนาอับอาย  

   4. ความรับผิดชอบ  คือ  ผูเกี่ยวของมีภาระหนาที่อันสําคัญตองชวยกันพรํ่าสอน  เพื่อให

ลูกหลานเยาวชนกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน  ยึดมั่นความซื่อสัตย  สุจริตมีความรอบรู  อดทน 

เสียสละ  มีความเพียรดวยปญญา  และความรอบคอบ  

   5. อุดมการณคุณธรรม  คือ  รวมกันเสริมสรางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี           

และปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณ  เพื่อใหเกิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึงอันเปน

ความย่ังยืนแหงความรมเย็นและมั่นคงของระบบการศึกษาของชาติบานเมืองสืบไปในอนาคต 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (2560, หนา 4-5) กลาวถึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. .ในมาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังน้ี 

   1. พอเพียง  คือ การดํารงชีวิตพอเพียงตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยทําพอประมาณใหเหมาะสมกับตนเอง ไมฟุงเฟอและฝกตนให

รูจักความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิดทุจริตในใจได 
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   2. กตัญู  คือ ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ  ตองยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย

และทุกคนที่มีสวนรวม 

   3. ซื่อสัตยสุจริต  คือ  การฝกฝนอบรมใหเกิดข้ึนในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมี

ประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง 

   4. ความรับผิดชอบ  คือ  ผูบริหาร ครู อาจารย ตองมีจิตสํานึกในบทบาท หนาที่ของ

ตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ โดย

พรํ่าสอนใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน  ยึดมั่นความซื่อสัตย  สุจริตเพื่อสรางคนดีให

บานเมือง 

   5. อุดมการณคุณธรรม  คือ  รวมกันเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม รวมมือรวมใจกันมุงมั่น

ระบบการศึกษาของชาติ ดําเนินไปดวยความมั่นคง ยั่งยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็ม

เปยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม พรอมทั้งใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   

2) คุณธรรม  8  ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม       

นําความรูสรางความตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี       

วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรยีนรูทีเ่ช่ือมโยงความรวมมอื

ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี          

มีความรู และอยูดีมีสุขโดย คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบดวย 

 1. ขยัน คือ ผูที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที ่การงานอยางจริงจังและตอเนื ่อง        

ในเรื่องที่ถูกที่ควร สูงานมีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่

อยางจริงจัง 

2. ประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตความเปนอยู อยางเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน        

คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ รูจักทําบัญชี

รายรับ – รายจาย ของตนเองอยูเสมอ 

3. ซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤติตรงทั้งตอเวลา ตอหนาที่ และตอวิชาชีพ มีความจริงใจ

ปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของ

ตนเองปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตอง 

4. มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องคกร และ

ประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอ

ปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งตอตนเองและสังคม 
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5. สุภาพ คือ ผูที่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 

เรียบรอยไมกาวราว รุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอื่นทั้งโดยวาจาและทาทางเปนผูมีมารยาทดีงามวาง

ตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

6. สะอาด คือ ผูที่รักษารางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองตามสขุลักษณะ 

ฝกฝนจิตไมใหขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดลอมมี

ความผองใสเปนที่เจริญตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

7. สามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตนทั้งในฐานะ

ผูนําและผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง 

สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุมีผล ยอมรับความแตกตาง ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ความคิดและความเช่ือ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยางสันติและสมานฉันท 

8. มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อ

ทําประโยชนใหแกผูอื่น เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณคาในเพื่อมนุษยและผูที่มีความเดียดรอน มีความ

เอื้ออาทรเอาใจใส อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกายและสติปญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหา 

หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 

3) คุณธรรมท่ีเปนคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 71 -76) ไดจัดทําแนวทางการพัฒนา 

และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  

2551  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมในฐานะเปนพลเมืองไทย

และพลโลก จึงกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค  8  ประการ คือ   

    1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง เปนพลเมืองที่ดีของชาติ ธํารงไวซึ่งความเปนไทย  

ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

    2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งกาย และวาจา 

ใจ  ประพฤติตรงตามเปนจริงตอผูอื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 

    3. มีวินัย หมายถึง  ประพฤติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม 

    4. ใฝเรียนรู หมายถึง ต้ังใจเพียงพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู   

แสวงหาความรูรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

   5. อยู อยางพอเพียง หมายถึง  ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ              

มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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    6. มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง  ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน  ทํางานดวย

ความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย 

    7. รักความเปนไทย หมายถึง  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ไทยและมีความกตัญูกตเวที  เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม    

อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 

    8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง ชวยเหลือผูอื่นดวยดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน   

เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

4) คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2561, หนา          

33 - 34) ไดกําหนดคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเปน 

6 ดาน ดังน้ี 

   1. ดานความมีระเบียบวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสมตาม

กฎ ระเบียบ กติกา และจรรยามารยาทตามขอบังคับ ขอตกลงของโรงเรียน ครอบครัว และสังคม  

   2. ดานความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่นต้ังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาท

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความผูกพัน ความต้ังใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ เพื่อใหงานสําเร็จ

ตามที่ไดรับมอบหมายไดดีและรวดเร็ว โดยการเอาใจ ใสในการทางานอยางมีประสิทธิภาพ ติดตาม

ผลงานที่ทําใหลุลวงดวยดี และยอมรับผลของการกระทําของตน เชน การตรงตอเวลา การทําการบาน

ดวยตนเอง การรักษาทรัพยสินของโรงเรียน การพูดคํา “ขอโทษ” เมื่อทําผิดตอผูอื่น การพูดคํา 

“ขอบคุณ” เมื่อไดรับความชวยเหลือจากผูอื่น การชวยเหลืองานครูและผูปกครอง และหลักของ

ศีลธรรมอันดี เชน การไหวผูปกครอง การแตงกายตามระเบียบ การเก็บรักษาสิ ่งของอยางเปน

ระเบียบ การเขาแถวตามลําดับเมื่อซื้อสิ่งของ การเขารวมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 

   3. ดานความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตอง ละอายเกรง

กลัวตอการกระทําผิด ไมคดโกง ไมหลอกลวงผูอื่น มีความจริงใจและไววางใจตอทุกคน ตรงตอความ

เปนจริง ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ปฏิบัติตนตอผูอื่น ดวยความซื่อตรงและทําตนเปนแบบอยาง

ที่ดีดานความซื่อสัตยและจริงใจไมยึดเอาวัตถุสิ่งของผูอื่นมาเปนของตนเอง เชน การไมพูดโกหก การ

ไมลอกการบานเพื่อน การประพฤติตัวดีทั้งตอหนาและลบัหลัง การพูดกับเพือ่นในสิ่งที่ถูกตองและเปน

จริง การชักชวนเพื่อนใหทําความดี 

   4. ดานความเสียสละ หมายถึง การเปนผูใหและผูอาสาชวยเหลืองานผูอื่นและสังคม 

รูจักแบงปนเสยีสละความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนแกสวนรวมและผูอืน่ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส 

อาสาชวยเหลือส ังคมดวยการบริจาคแบงปนใหแกผ ู อ ื ่น ดวยกําล ังกาย กําล ังทร ัพย หร ือ
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กําลังสติปญญาดวยความเต็มใจ ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิด

ข้ึนกับผูอื่นและสังคม เชนการใหความชวยเหลือผูอื่น การบริจาคเงินและสิ่งของ การรวมทํากิจกรรมที่

เปนประโยชนกับทางโรงเรียน 

   5. ดานความอดทน อดกลั้น หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเอง

ดวยความเขมแข็งทางจิตใจ มีอารมณที่มั่นคงไมหวั่นไหวงาย ไมยอมแพตออุปสรรคตาง ๆ ที่มา

กระทบและเขามาขัดขวางในการทางาน โดยใชสติปญญาในการคิด ไตรตรอง และควบคุมอารมณ

ตนเองใหเปนคนมีเหตุผลอยูตลอดเวลา และอดทนตอความยากลําบาก อดทนตอการตรากตรําทํางาน 

อดทนตอการเจ็บใจ อดทนตอกิเลส และไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน พยายามฝกฝนงาน

ที่ทําใหประสบความสําเร็จ เมื่อไดรับงานที่ยากเกินความสามารถก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมใหทํางานได

สําเร็จ เชน การอานตําราลวงหนากอนถึงชั ่วโมงเรียน การตั ้งใจทํางานที ่ยากโดยไมยอทอ การ

แกปญหาอุปสรรคในการทางานใหสําเร็จ การควบคุมอารมณของตนเองเมื่อถูกเพื่อนตําหนิ การถูก

เพื่อนกลั่นแกลง 

   6. ดานความพอเพียง หมายถึง การดํารงชีวิตดวยความพอเพียง ประหยัด ไมฟุงเฟอ 

รูจักความพอดี พอเหมาะ และใชชีวิตแบบเรียบงาย รูจักทําบัญชีรายรับรายจายของตนเองอยูเสมอ 

ใชทรพัยสินของตนเองและสิ่งของในโรงเรียนอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี ไมเอา

เปรียบผูอื่น รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม สามารถปรับตัวเพื่ออยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข เชน การเก็บออมเงินไวใชจายตามความจาเปน การใชจายอยางประหยัด    

การเปรียบเทียบราคาสินคากอนตัดสินใจซื้อ การรักษาทรัพยสินของที่บาน/โรงเรียนใหอยูในสภาพดี

การประหยัดการใชพลังงานทั้งที่บาน โรงเรียน การปดน้ําปดไฟเมื่อ เลิกใช 

5). คุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมไทย ของสํานักผูตรวจการแผนดิน 

  สํานักผู ตรวจการแผนดิน (2562) ไดกําหนดคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย            

5 ประการที่ควรใหมีในสถานศึกษา ดังน้ี  

  1. ซื่อตรง  หมายถึง  ความประพฤติที่จริงใจไมเอนเอียง  ไมคิดโกง  ไมโกหกหลอกลวง

ใคร  ไมทําผิดทั้งตอหนาและลบัหลงัไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  ซื่อตรง : จึงครอบคลุมถึงซื่อสัตย  

ทั้งในดานกาย วาจา ใจ ซื่อสัตย เปนความประพฤติของเฉพาะบุคคล แตซื่อตรงเปนความประพฤติ

ของตนเอง  และยังครอบคลุมไปถึงสวนรวมทั้งองคกรอีกดวย  

    ผูที่ซื่อตรง : นอกจากมีความซื่อสัตยในตนเองแลวยังตองไมเพิกเฉย  ไมยอมใหผูอยู

รอบขางหรือผูเกี่ยวของ ปฏิบัติหนาที่อยางทุจริต  เบียดบัง  ฉอราษฎรบังหลวง ตองไมหวาดกลัวตอ

อิทธิพลของบุคคลที่ประพฤติไมชอบ  อีกทั้งยังตองหาทางยับยั้งตอตาน  การกระทําที่ทุจริตมิชอบ 

เพื่อผดุงไวซึ่งความถูกตองในสังคม  
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  2. มีวินัย  หมายถึง  การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  

กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอพึงปฏิบัติ  

     การมีวินัยนั้น กอใหเกิดความเจริญงอกงามเปนปกแผนของสังคมและประเทศชาติ 

ชาติใดที่มีวินัยยอมจะมีความเขมแข็ง  มั่นคง เจริญกาวหนา มีความสามัคคีและเคารพกฎหมาย 

  3. การเสียสละเพื่อสวนรวม  หมายถึง  การยินยอมและเต็มใจที่จะทําประโยชนใหแก

สาธารณะโดยไมหวังผลตอบแทน  การเสียสละไมวาสิ่งใดก็ตาม  ถือเปนการลดการเห็นแกตัว ชวยให

ผูอื่นหรือสังคมไดรับประโยชน  ผูเสียสละยอมเปนผูที่เรียกไดวา เปนผูมีจิตอาสา การเสียสละแรงกาย

แรงใจใหแกผูอื่นและสงัคมโดยไมหวังผลตอบแทน ผูที่มีความเสียสละและมีจิตอาสายอมเปนผูที่สังคม

ยกยอง  

  4. พอเพียง  หมายถึง  การดําเนินชีวิตที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง  และความไม

ประมาท เปนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานไว โดยตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  

      1. ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีไมมากไมนอยจนเกินไป  ไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื่น 

      2. ความมีเหตุผล  หมายถึง  การใช หล ักเหตุผลในการตัดส ินใจเร ื ่องตาง ๆ           

โดยพิจารณาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนอยางรอบคอบ  

      3. การมีภูมิคุมกันที่ดี  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรบัผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงรอบตัว 

      4. เงื่อนไขความรู  หมายถึง  ความรอบรู ความรอบคอบ ที่ และความระมัดระวังใน

การดําเนินชีวิต  

      5. เงื่อนไขคุณธรรม  หมายถึง  การยึดถือคุณธรรมตาง ๆ อาทิ ความซื่อสัตยสุจริต 

ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา การมุงตอประโยชนสวนรวมและการแบงปน 

6) คุณธรรมท่ีพึงประสงคสําหรับสังคมไทย ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ, 

2560, หนา 5-6) ไดกําหนดคุณธรรมที่พึงประสงคสําหรับสังคมไทย เพื่อใหสามารถบรรลุผลอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ภายใตภารกิจที่เรงดวนน้ีจึงไดกําหนดคุณธรรมที่พึงประสงคสําหรับสังคมไทย       

เพื่อนําสูความเปน “มนุษยที่สมบูรณแบบ” ไวในคูมือการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมี

ความหมาย ดังน้ี 
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    พอเพียง ไดแก มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู  พอกิน มีความสงบ ไมโลภ             

ไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนมีภูมิคุมกันที่ดีรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 

    วินัย ไดแก  มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตนตาม

กติกาขององคกรและสังคมที่กําหนด  ปฏิบัติตามกฎกติกา จรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพตอ

กฎหมาย 

    สุจริต ไดแก ซื ่อตรง ซื่อสัตย ยึดมั ่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกตอง       

ความเปนธรรม ไมสนับสนุน ไมรวมมือ ไมยินยอมและตอตานการทุจริต ดวยความกลาหาญ ใชดุลย

พินิจที่ถูกตองในการปฏิบัติตอบุคคลอื่นอยางเที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสูความดีงาม

และมีธรรมาภิบาล ดวยการพูด การกระทํา และการปฏิบัติหนาที่ 

    จิตอาสา ไดแก ใหและเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม ลงมือทําดวยความรัก 

ความสามัคคี ทําความดีเพื่อความดีเอื้ออาทรตอคน / สังคม โดยมิไดหวังผลตอบแทน กตัญูรูคุณตอ

แผนดินถ่ินเกิดและผูมีพระคุณ ไมน่ิงดูดายตอการชวยเหลือสังคมและผูคนจนเปนนิสัย 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาโรงเรยีนคุณธรรม  หมายถึง สถานศึกษาที่ผูบริหาร ครู นักเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมความดี

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนําไปสู การพัฒนาและปรับเปลี ่ยนเปน

พฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางย่ังยืน และนําไปขยายเครือขายได  โดยโรงเรียนคุณธรรมดังกลาว มี 5 

ประการ ดังน้ี  

1. ความพอเพียง  หมายถึง ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชดํารัสคําสอน และความไมประมาท มีความมุงมั่นต้ังใจ สรางสรรค ต้ังแตระดับปจเจกบุคคล 

ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยทําพอประมาณใหเหมาะสมกับตนเอง ไม

โลภ  ไมฟุงเฟอและฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิดทุจริตในใจได 

ไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

2. ความกตัญู  หมายถึง  ดํารงตนเรียบงาย  ไมหลงลมืตัวเมื่อเกิดความสําเรจ็  

ความดีงาม  ตองยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทกุคนมีสวนรวม   

3. ความซื ่อส ัตยส ุจร ิต  หมายถึง  ป องกันไมให เก ิดการทุจร ิตคอรร ัปชั ่น              

ในทุกระดับ  โดยการปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปชั่น  คือ ความยอยยับอับปาง  และความ     

นาอาย  การฝกฝนอบรมใหเกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่

สะอาด เจริญมั่นคง มีความประพฤติตรงตอเวลา ตรงตอหนาที่ รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยาง
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เต็มที่และถูกตองและตรงตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกล

คดโกงทั้งทางตรงและทางออม  

4. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  โรงเรียนคุณธรรม  ผูบริหาร  ครู  อาจารย  ฯลฯ  

มีตองมีจิตสํานึกในบทบาทหนาทีข่องตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สดุ พรอมใหตรวจสอบการกระทํา

ไดเสมอ ตองชวยกันพรํ ่าสอนใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน  ยึดมั ่นความซื่อสัตย  

สุจริต  มีความรอบรู  อดทน  เสียสละ  มีความเพียรดวยปญญา  และความรอบคอบเพื่อสรางคนดีให

บานเมือง 

5. อุดมการณคุณธรรม  หมายถึง  รวมกันเสริมสรางหลักหลักธรรมาภิบาลการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยการบริหารหรือปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ

ปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณ  เพื่อใหเกิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง  อันเปนความ

ย่ังยืนแหงความรมเย็น และรวมมือรวมใจและมุงมั่นทาํจะขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติดําเนินไป

ดวยความมั่นคง ยั่งยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเป ยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม 

พรอมทั้งใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   

2.3.4 สถานภาพดานการสงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ  

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (2559, หนา 6-9) ไดดําเนินการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการใชเทคนิค SWOT Analysis สําหรับเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 

สภาพแวดลอมที่มีผลตอการสงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย การใชเทคนิค

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะห จุดแข็ง (Strength) 

จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค(Threat) ซึ่งผลการวิเคราะห มีดังน้ี 

สถานภาพดานการสงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ จากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในที่เปน "จุดแข็ง" ในการสงเสริมคุณธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังน้ี 

1. ดานยุทธศาสตร (STRATEGY) 

   1.1 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได

นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อสรางผลผลิต 

ผลลัพธใหเกิดกับ ผูเรียน โดยมีวิสัยทัศน “มุงเนนผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี         

มีความสุขในสังคม” 

   1.2 จุดเนนตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคนในเรื่องการสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานโครงสราง (STRUCTURE) 

   2.1 มีการขยายโครงสรางไปยังสวนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศสงผลใหการดําเนินงาน

สงเสริม คุณธรรมครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
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   2.2 มีสถานศึกษา ศูนย และแหลงเรียนรูในสังกัดในทุกพื้นที่ของประเทศ 

   2.3 มีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานระดับสํานัก    

ที่บูรณาการและขับเคลื่อนงานดานสงเสริมจริยธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

3. ดานรูปแบบ (STYLE) 

   3.1 มีลําดับขั้นการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการกระจายภารกิจดานการสงเสริม

คุณธรรม ใหแตละหนวยงาน 

   3.2 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใหการสงเสริม สนับสนุนในการปลูกจิตสํานึกสราง

ภูมิคุมกันโดย ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก ๆ ระดับการศึกษา ใหรวมกันตอตานการ

ทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

4. ดานระบบ (SYSTEM) 

   กระทรวงศึกษาธิการมีชองทางในการสอดแทรกการสงเสริมคุณธรรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวของ และการเรียนการสอน 

5. ดานบุคลากร (STAFF) 

   กระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรจํานวนมาก มีศักยภาพและมีความพรอมในการปฏิบัติ

ภารกิจดานการสงเสริมคุณธรรม 

6. ดานทักษะ (SKILL) 

    กระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรู

ในดานการสงเสริมคุณธรรม 

7. ดานคานิยม (SHARED VALUE) 

   กระทรวงศึกษาธิการมีกลุมงานคุมครองจริยธรรมในทุกสวนราชการ สงผลดีตอการ

กํากับดูแลและดําเนินงานดานการสงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดสัมฤทธิผลไดดี

ย่ิงข้ึน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที ่เป น "จุดออน" ในการสงเสร ิมคุณธรรม ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ดานยุทธศาสตร (STRATEGY) 

   1.1 ยังขาดยุทธศาสตร/กลยุทธที่สําคัญดานการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมอยาง

จริงจัง 

   1.2 ยังขาดยุทธศาสตรการสื่อสารใหเกิดการตื่นตัวในองคกรทําใหการปฏิบัติงานดาน

การสงเสริมคุณธรรมยังไมประสบความสําเร็จและไมเกิดผลสัมฤทธ์ิเทาที่ควร 

2. ดานโครงสราง (STRUCTURE) 



70 

 

    โครงสรางและภารกิจของหนวยงานที ่ปฏิบัติภารกิจดานการสงเสริมคุณธรรมยังไม

ชัดเจน 

3. ดานรูปแบบ (STYLE) 

    หนวยงานยังขาดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง

เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงผู บริหาร ใหการปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจน ไมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

4. ดานระบบ (SYSTEM) 

   หนวยงานมีระบบการทํางานที่ไมชัดเจน มีความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิด

ความลาชาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังขาดระบบการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

5. ดานบุคลากร (STAFF) 

อัตรากําลังของบางหนวยงานไมเพียงพอ สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานปฏิบัติ 

6. ดานทักษะ (SKILL) 

บุคลากรยังขาดการนําเทคนิค วิธีการ รูปแบบการทํางานใหมๆ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช เพื่อสนับสนุนการทํางานดานการสงเสริมคุณธรรม 

7. ดานคานิยม (SHARED VALUE) 

   หนวยงานไมมีมาตรการเด็ดขาดที่สามารถสรางความเกรงกลัวใหผูกระทําทุจริต ยังมี

คานิยมในการปฏิบัติตามตัวอยางพฤติกรรมที่ขัดตอคุณธรรมจริยธรรมและยอมรับวาเปนเรื่องปกติ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที ่เป น "โอกาส" ในการสงเสร ิมคุณธรรม ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มิติทางการเมือง (POLITICAL) รัฐบาลมีเจตนารมณในการใชอํานาจตามมาตรา 44 และ

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 69/2557 เพื่อแกไขปญหาการทุจริต 

2. มิติทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC) การคาและการลงทุนในประเทศไดใหความสําคัญกับ

การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และนําองคความรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

ไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจใหมีภูมิคุมกันดีข้ึน 

3. มิติทางสังคม (SOCIAL) ทุกภาคสวนในสังคมรวมกันตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

โดยแสดงถึงความตองการที่จะเห็นภาพของการแกไขปญหาการทุจริตที่เปนรูปธรรมและชัดเจน โดย

ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการสําคัญที่เปนพื้นฐานในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

4. มิติทางเทคโนโลยี (TECHNOLOGY) มีการพัฒนาเทคโนโลยีที ่ชวยพัฒนาระบบการ

บริการสาธารณะระบบติดตามเรื่องรองเรียน ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ สงผลใหเกิดความ

โปรงใสและตรวจสอบการทํางานของรัฐ 
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5. ม ิต ิทางกฎหมาย (LEGAL) ร ัฐธรรมนูญสามารถคานอํานาจทางการเมือง ทําให           

ไมสามารถแทรกแซงฝายขาราชการประจําได บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีการกําหนดใหประชาชน   

มีหนาที ่ในการใหความร วมมือและมีส วนร วม ในการตอตานการทุจริต และในปจจุบันยังมี

กระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายใหสามารถตอบสนองตอ

การปฏิบัติงาน และบังคับใชไดจริง 

6. มิติทางดานตางประเทศ (INTERNATIONAL)  มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

การปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย 

7. มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ (GOVERNMENT) รัฐบาลมีนโยบายในการ

พัฒนาประเทศใหสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคูกันไป “ใหคุณธรรม นําการพัฒนา” สราง “สังคม

คุณธรรม” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และประเทศไทย 4.0 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที ่เปน "อุปสรรค" ในการสงเสริมคุณธรรม ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. มิติทางการเมือง (POLITICAL) มาตรการปองกันการทุจริตยังขาดการบังคับใชอยาง

จริงจัง ยังมีการออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนใหกับตัวเองและพวกพอง 

2. มิติทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC) ประเทศไทยเปนประเทศเปดเสรทีางการคา ทําใหเผชิญ

กับปญหาที่ตามมากับธุรกิจประเภทกิจการขามชาติ เกิดปญหาอาชญากรรมขามชาติ และบุคลากร    

ไมเพียงพอในการกระจายลงพื้นที่เพื่อสงเสริม หรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มิติทางสังคม (SOCIAL) วัฒนธรรมของไทยเปนระบบอุปถัมภ รอมชอม และประชาชน

เห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสาธารณะ 

4. มิติทางเทคโนโลยี (TECHNOLOGY) ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ไมเหมาะสม

ไดโดยตรงดวยตนเอง และมีการละเมิดสิทธิสวนบุคคลโดยการเผยแพรขอมูลตอสาธารณผานสื่อ

ออนไลน 

5. มิติทางกฎหมาย (LEGAL) ขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เด็ดขาด 

6. มิติทางดานตางประเทศ (INTERNATIONAL) การบริหารงานภาครัฐไทยขาดความ

นาเช่ือถือในความโปรงใส 

7. มิติทางดานนโยบายรัฐบาล/ระบบราชการ (GOVERNMENT) เกิดการทุจริตในภาครัฐ

อยางตอเน่ือง จนประชาชนมีทัศนคติในแงลบกับเจาหนาที่ของรัฐ ประชาชนยังมองวาหนวยงานของ

รัฐไมมีความจริงใจในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 

จากที ่กล าวมาสภาพแวดลอมภายในที ่เป นจ ุดออนในการสงเสร ิมคุณธรรม ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  คือ ขาดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม โครงสรางและ

ภารกิจดานการสงเสริมคุณธรรมยังไมชัดเจน หนวยงานขาดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน        
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ที่ชัดเจน การปฏิบัติภารกิจยังขาดความชัดเจน ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และบุคลากรยังขาดการนําเทคนิค วิธีการ รูปแบบการทํางานใหม ๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการสงเสริมคุณธรรม และอุปสรรค คือ มาตรการปองกันการทุจริตยังขาดการบังคับใชอยาง

จริงจัง ประเทศไทยเปนประเทศเปดเสรีทางการคา ทําใหเผชิญกับปญหาที่ตามมากับธุรกิจประเภท

กิจการขามชาติ เกิดปญหาอาชญากรรมขามชาติ การบริหารงานภาครัฐไทยขาดความนาเชื่อถือใน

ความโปรงใส เกิดการทุจริตในภาครัฐอยางตอเน่ือง จนประชาชนมีทัศนคติในแงลบกับเจาหนาที่ของ

รัฐ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษา 

 

2.4 แนวคิดโลกบาลธรรม 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเปนหลักสัจธรรม เปนหลักคําสอนหลักที่ทันตอยุคสมัย    

ไมผูกติดกับการเวลา (อกาลิโก) หลักธรรมที่เกี่ยวของกับกับโรงเรียนคุณธรรม ที่ไดจากการศึกษา

เอกสารและการสัมภาษณ คือ หลักโลกบาลธรรม หรือหลักโลกปาลธรรม ซึ ่งในที่นี ้จะใชคําวา      

หลักโลกบาลธรรม 

 พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล หมวดพระสุตตันตปฎก องฺ.ทุก 20/255/65 (มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2558ก, หนา304) กลาวถึงธรรมคุมครองโลกสองประการ คือ หิริ โอตตัปปะ โดยไดให

ความหมายไวในหมวดพระสุตตันตปฎก ขุ.อิติ 25/220/257 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558ก, หนา 

292,295) วา หิริ หมายถึง ความละอายดวยสิ่งที่ควรละอาย คือละอายตอความเกิดแหงอกุศลธรรม 

ความยําเกรงตอความบาป โอตตัปปะ หมายถึง ความกลัวในสิ่งที่ควรกลัว คือ กลัวตอความเกิดแหง

อกุศลธรรม เห็นภัยอันเปนโทษ  

พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ องฺ.ทุก 20/255/65; ขุ.อิติ 25/220/257 (อางถึงใน     

สุวิทย ภาณุจารี, 2563, หนา 502-503) ใหความหมายโลกบาลธรรมไววา เปนธรรมคุมครองโลก       

มี 2 ประการ ไดแก หิริ คือ ความละอายใจตอบาป หมายถึง ละอายที่จะกระทําช่ัว พูดชั่ว และคิดชั่ว 

เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนโดยไมตองมีผูคอยบอกใหเกิดความละอาย โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอ

บาป หมายถึง ความเกรงกลัวตอผลของกรรมช่ัว เพราะตระหนักรูวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว หรือเพราะ

รูและเขาใจในเรื่องกฎแหงกรรม  ซึ่งผูบริหารหรือผูนําควรประยุกตใชหลักโลกบาลธรรมเพื่อการครอง

ตนที่ดี ไมทําความช่ัวทั้งตอหนาและลับหลังผูอื่น เปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 

 พระกวีวรญาณ (จ ํานงค  ทองประเสริฐ) (2502, หนา 407 - 408) ไดกลาวถึง หิริ 

โอตตัปปะ วา หิริ แปลวา ความละอายแกใจ ละอายตอการทําชั่ว การที่เราไมทําความชั่วนั้นไมใช

เพราะละอายผูอื่น แตเปนเพราะอายตนเอง จึงไมทําชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง แมมีโอกาสโกง เมื่อ

ละอายตนเอง ก็จะไมโกง หิริจึงไดชื่อวามีสวนคุ มครองโลกใหอยู ดวยกันโดยสันติสุข โอตตัปปะ 

แปลวาความเกรงกลัวตอบาป การที่เราไมทําความช่ัวน้ันไมใชเพราะกลัวผูอื่นจะรู 
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 ปน  มุทุกันต (2514, หนา 235) ไดกลาวถึง หิริโอตตัปปะ วาเปนคุณธรรมที่สําคัญที่สุด ที่

ปองกันมิใหประพฤติช่ัว  หิริ เปนอานแรกที่ทําใหคนเกิดความละอาย แตหากละอายไมตลอดเพราะมี

สิ่งอื่นมาคอยย่ัวยุ ดวยเหตุนี้จีงตองมี โอตตัปปะ คือ ความกลัวมากํากับไว  ถาบุคคลประกอบดวย

คุณธรรม 2 ขอน้ี จะเปนผูมีพื้นฐานจิตใจดี 

พระโสภณคณาภรณ (2522, หนา 166-171) ไดให ความหมาย หิร ิโอตตัปปะ วา หิริ 

หมายถึง ความละอายแกใจในการทําบาป โอตตัปปะ  หมายถึง ความสะดุงกลัวตอผลของความชั่ว 

ธรรมทั้งสองประการน้ีถือเปนโลกบาลธรรม คือ ธรรมที่รักษาคุมครองโลก หิริโอตตัปปะ เปนธรรมที่

เกิดภายในใจของทุกคน พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในสังคมจะยึดหลักการไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอื่น หิริโอตตัปปะเปนความสํานึกที่เกิดจากการยอมรับความสําคัญของตนเอง สังคม เงื่อนไขทาง

สังคม และศาสนา การปนปวนในสังคมปจจุบันจะพบวาเกิดจากการขาดความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

ธานี  กลิ่นเกสร (2537, หนา 32 – 33) กลาววา หิริโอตตัปปะ วาเปนธรรมที่ใชคุมครองโลก 

หิริ หมายถึง การที่บุคคลละอายที่จะประพฤติผิดไปจากครรลองคลองธรรม  สวนโอตตัปปะ หมายถึง 

กลัวที่จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ไดรับความรังเกียจจากบุคคลอื่นในสังคม จึงทําใหบุคคลสามารถ

ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบสังคม หิริโอตตัปปะ จึงมีความหมายเดียวกับการควบคุมตนเอง (Self-  

Control)  ซึ่งหมายถึง หิริ เปนการควบคุมตนเองภายใน โอตตัปปะ เปนการควบคุมตนเองภายนอก 

พระอธิการวิศวพงศ  ธีรปญโญ (คงเพ็ง) (2554, หนา 30–31, อางอิงจาก องฺ.ทุก. 20/8/63) 

กลาวถึงโลกบาลธรรมไววา เปนหลักธรรมเพื่อกําจัดความคิด การกระทําที่ออกลูทางที่ดี อันจะเปน

เหตุใหเกิดความแตกแยกกันน้ัน คุมครองโลกหรือคุมครองชีวิตทั้งมวลมี 2 อยาง ไดแก 

1.หิริ ความละอายแกใจ ไดแก ความละอายใจในการประพฤติช่ัว หิริน้ันมีความรังเกียจบาป

มีกายทุจริตเปนตน เปนลักษณะ บางคนเกิดความละอายใจอันมีความเคารพเปนลักษณะโดยเหตุ      

4 อยาง ไดแก เคารพชาติตระกูล เคารพครูอาจารย เคารพทรัพยมรดก และเคารพคนประพฤติดีเปน

สําคัญ เมื่อมีความเคารพทั้ง 4 ประการแลวบุคคลจะไมคิดหรือกระทําความช่ัว 

2.โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ไดแก ความหวาดกลัวผลชั่ว ไมกลาทําเหตุชั่ว โอตตัปปะนั้น     

มีความสะดุงแตบาปเปนลักษณะ โดยเหตุ 4 อยาง ไดแก กลัวตนเองติเตียนตนเอง กลัวผูอื่นติเตียน 

กลัวอาชญา และกลัวทุคติ เมื่อเห็นภัยทั้ง 4 อยางแลว บุคคลก็จะไมทําความช่ัว 

เมื่อสังคมตองกําจัดปญหาอุปสรรคตางๆ ใหหมดสิน้ไป หากมีธรรม 2 ประการน้ีแลว การลวง

ละเมิดกระทําความช่ัวตาง ๆ ดวยอํานาจดวยความอยากที่ผิด การกระทําที่ผิด จนเปนเหตุแหงความ

เดือดรอน เบียดเบียนกันตาง ๆ นานา เชน การลวงละเมิดศีล กฎหมาย เปนตน ก็จะเบาบาง

จนกระทั่งดับสิ้นไปในที่สุด  
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พระปลัดณรงคศักด์ิ วิสุทฺธิเมธี (เจริญเกียรติ) (2558, หนา 14) กลาวถึงหลักธรรมคุมครอง

โลกหรือโลกบาลธรรมไววา หิริโอตตัปปะเปนหลักธรรม 2 ประการ หิริ หมายถึง ความละอายใจตอ

บาปที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง รูวาบาป คือความทุกขกาย ทุกขใจที่เกิดจากการทําชั่วทางกาย วาจา ใจ 

ไมกลาคิดช่ัว ไมพูดช่ัว ไมทําช่ัวใด ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวตอ

บาป ความเกรงกลัวโทษ กลัวความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2559, หนา 65)  ไดใหความหมายของ โลกบาลธรรม    

ไวในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม ดังนี้ “โลกบาลธรรม ธรรมคุมครองโลก คือ ธรรม       

ที่ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย 1. หิริ ความละอายบาป, 

ละอายใจตอการทําความชั่ว และ 2. โอตตัปปะ ความกลัวบาป, เกรงกลัวตอความชั่ว”(อางอิงจาก   

องฺ.ทุก.20/255/65; ขุ.อิติ. 25/220/257; องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต ; ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก) 

  สุดใจ  ภูกงสี (2560, หนา 128) ไดกลาวถึงโลกบาลธรรมไววา หิริ โอตตัปปะ ชื่อวา “โลก

ปาลธรรม” เพราะเปนธรรมที่คุมครองโลกคือหมูสัตวไมใหทําความชั่ว ไมใหโลกเสื่อมสูญไปจาก

ศีลธรรมไมใหมนุษยมีพฤติกรรมเหมือนสัตว หิริ เปนภาษาบาลี แปลวา ความละอายบาป ไดแก

ละอายใจตอการทําความช่ัว ประพฤติช่ัวทุกประการ มีความละอายใจในขณะกําลังจะทําชั่วทางกาย 

วาจา ใจ จะรูสึกขยะแขยงไมกลาทําความชั่ว มีความรังเกียจบาป มีกายทุจริต เปนตน โอตตัปปะ 

แปลวา ความกลัวบาป เกรงกลัวตอความช่ัว ไดแกความหวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความช่ัว

น้ัน ๆ เรียกอีกอยางวา“วิบากกรรม” น่ันเอง คิดเห็นภัยที่เกิดจากการกระทําความช่ัวน้ัน  

จากที่กลาวมาสรุปไดวา โลกบาลธรรม เปนธรรมที่คุมครองโลก ชวยใหโลกมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอน ประกอบดวยหลักธรรม 2 ขอ คือ 

หิริ หมายถึง ความละอายแกใจในการทําบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว ประพฤติชั่ว    

ทุกประการ มีความละอายใจในขณะกําลังจะทําชั่วทางกาย วาจา ใจ จะรูสึกขยะแขยงไมกลาทํา    

ความช่ัว มีความรังเกียจบาป ไมกลาคิดช่ัว ไมพูดช่ัว ไมทําช่ัวใด ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง 

โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวตอการทําบาป ความสะดุงกลัวตอผลของบาปและ  

ความช่ัว ไดแกความหวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความชั่ว คิดเห็นภัยที่เกิดจากการกระทํา

ความช่ัว กลัวความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

 

2.5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

        2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจัยดานคุณธรรม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวายังไมมีผูวิจัยเรื่องรูปแบบ  

การบริหารโรงเรียนคุณธรรม โดยผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม ดังน้ี 
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แกวตา พึ่งตนเอง (2555, หนา 70-72) ไดศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําใน

ภาคตะวันออก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ

การ บริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําในภาคตะวันออก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ข้ันพื้นฐาน มีกรอบแนวคิดการใชวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ในการบริหารโรงเรียนคุณธรรม ช้ันนํา

ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการปลูกฝงคุณธรรม (คุณธรรมเพื่อพัฒนาตน คุณธรรมเพื่อพัฒนา การทํางานและ

คุณธรรมเพื่อ การอยูรวมกันในสังคม) ดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และดานเศรษฐกิจ

พอเพียงควบคู  คุณธรรม ผลการวิจัยพบวา  สภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั ้นนําในภาค

ตะวันออก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พิจารณาในภาพรวม พบวา

กระบวนการวางแผน (P-Plan) การปฏิบัติ ตาม แผน (D-Do) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C-

Check) และการปรับปรุงใหเหมาะสมตาม ผลการ ประเมิน(A-Act) มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

สําหรับคาเฉลี ่ยสูงสุด ไดแก ดานการปฏิบัติตามแผน รองลงมา ดานการวางแผน และดานการ

ปรับปรุง ใหเหมาะสมตามผลการประเมิน สวนคาเฉลี่ยตํ ่าสุด ไดแก ดานการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน 

คําตัน วิชัยคําจร กิทธินส (2555, หนา 239 - 252) ไดวิจัยเรื ่องกลยุทธการบริหาร            

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา

สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารเพื ่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา และ 2) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยาง 366 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยายและวิเคราะหลําดับของความตองการ

จําเปนดวยเทคนิค PNIModified และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณโรงเรียนที ่ประสบ

ความสําเร็จดานคุณธรรมจริยธรรมดีเดน จํานวน 4 โรงเรียน เครื ่องมือที ่ใชคือแบบสัมภาษณ           

การสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิผูเช่ียวชาญ และผูที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบัน

ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวม      

การบริหารการเปลี ่ยนแปลงดานที ่มีคาเฉลี ่ยมากที ่ส ุด คือ การสรางความมุ งมั ่นทางคุณธรรม          

สวนคุณธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความศรัทธาในศาสนา สภาพ   

ที่พึงประสงคโดยภาพรวมการบริหารการเปลีย่นแปลง ดานที่มีคาเฉลีย่มากที่สุดคือ การเนนภาวะผูนํา

เพื ่อการเปลี ่ยนแปลงคุณธรรมของนักเรียนโดยภาพรวมดานที่มีคาเฉลี ่ยมากที ่ส ุด คือ การเปน

แบบอยางที่ดีความมุงมั่นศรัทธาในศาสนา และความซื่อสัตยสุจริต คาดัชนี PNIModified ของความ

ตองการจําเปน ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย (PNIModified =0.26)        

ดานคุณธรรมของนักเรียน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย (PNIModified =0.28) ความตองการจําเปนสูงสุด  

คือ ความพอเพียง มีคาดัชนี (PNIModified = 0.51)  2) กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
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สงเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 3 ชุด คือ กลยุทธชุดที่ 1 สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก       

และโรงเร ียนขนาดกลาง ประกอบดวย 1) กลยุทธการพัฒนาวัฒนธรรมการเร ียนรู  และการ

ประเมินผลคุณธรรม 2) กลยุทธเชื่อมโยงเครือขายคุณธรรม 3) กลยุทธเสริมสรางความมั่นคงทาง

คุณธรรม  และ 4) กลยุทธเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรดานคุณธรรม กลยุทธชุดที่ 2 สําหรับโรงเรียน

ขนาดใหญและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ประกอบดวย 1) กลยุทธการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูและ

การประเมินผลคุณธรรม 2) กลยุทธเช่ือมโยงเครือขายคุณธรรม  กลยุทธชุดที่ 3 กลยุทธการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวม ประกอบดวย             

1) กลยุทธเชื่อมโยงเครือขายคุณธรรม 2) กลยุทธเสริมสรางความมั่นคงทางคุณธรรม 3) กลยุทธ

เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรดานคุณธรรม และ 4) กลยุทธการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูและการ

ประเมินผลคุณธรรม  

 ไชยพร เหลืองแร. (2556,  76) ไดวิจัยเรื่องบทบาทสถานศึกษาในการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการศึกษา

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานดานความซื่อสัตยสุจริต คือ คาเฉลี่ยสูงสุด 

แนวทางจัดกิจกรรม คือ ควรมีการจัดอยางหลากหลายและครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 รัศมี พัฒนสระคู (2556, หนา 289 – 290) ไดวิจัยเรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธ : การพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในภาคอีสาน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคอีสาน ประกอบดวย 

1) การเตรียมการ เปนการเตรียมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 2) การจัดสภาพและ

องคประกอบ เปนการจัดสภาพของโรงเรียนใหเหมาะสมทั้ง 5 ดาน คือ ดานกายภาพ กิจกรรม

พื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ 

โดยใชหลัก POSDCoRB 3) การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา เปนกิจกรรมพัฒนากาย ความประพฤติ 

จิตใจ ปญญา 4) การดูแลสนับสนุนใกลชิด 5 การปรับปรงุและพัฒนาตอเน่ือง และ 6) การประเมินผล

และเผยแพรผลการดําเนินงาน 

 ฐิตาภา เบญจาธิกุล (2557, หนา 170) ไดวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา ควรนําเสนอหลักคุณธรรมและจริยธรรมในทางศาสนามาเปนแนวปฏิบัติให

ชัดเจน ควรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมทีเ่กีย่วกับการปฏิบัติหนาที่ของความเปนบุคลากรทางการศึกษา 

ควรมีการกําหนดนโยบายใหชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษา กอนการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตองเตรียมความพรอมใหกับผูบริหารสถานศึกษา และควรใหความสําคัญกับ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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บัญชร  จันทรดา  (2559, หนา 101 – 102) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหาร

โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั ้นนําของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ผล

การศึกษา พบวา 

1. ผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั ้นนํา พบวา โรงเรียนบรรลุผลการ

ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา โดยผานการประเมินตนเองทุกมาตรฐานอยูในระดับ

มาก  

ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียนหลังเขารวมโครงการตอการพัฒนาตนเอง

และคุณธรรมเพื่อพัฒนาในการทํางาน และคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม โดยรวมมีการ

ปฏิบัติตนอยูในระดับมาก 

ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมของครูและบุคลากร หลังเขารวมโครงการตอการพัฒนา

ตนเองและคุณธรรมเพื่อพัฒนาในการทํางาน และคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม โดยรวม

มีการปฏิบัติตนอยูในระดับมาก 

2. แนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน คือ 

การเพิ่มตัวบงช้ีที่เปนปรัชญาและวัตถุประสงคของโรงเรียน ไดแก มีภาวะผูนํา มีบุคลิกภาพ มีทักษะ

ชีวิต มีความออนนอมถอมตัว มีความคิดวิเคราะห และมีความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ในสวน

ผูทรงคุณวุฒิใหแนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดังน้ี 1) ดานการวางแผน โรงเรียนตอง

บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทั้งระยะยาว ระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติ

การรายป 2) ดานการปรับโครงสรางองคกร โรงเรียนควรมีศูนยคุณธรรม มีบุคลากรที่รับผิดชอบ มี

ภารกิจขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุน และมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 3) ดานการ

พัฒนาบุคลากร ใหมีความเขาใจในการทํางาน สามารถพัฒนางานไดอยางย่ังยืน รวมทั้งพัฒนาใหเปน

องคกรตัวอยางในการบริหารงานดวยระบบคุณธรรม และ 4) ดานการกํากับติดตามและประเมินผล

โครงการ โรงเรียนตองมีกระบวนการกํากับติดตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินงานตลอดป

การศึกษา 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2559, 

หนา 45 – 47) ไดศึกษาผลการดําเนินงานนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษานํา

รองในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา คุณธรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษานํารอง ภาคเหนือ สวน

ใหญมีคุณธรรมอัตลักษณใน 3 ดาน คือ รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา มีโครงงานคุณธรรมหลักมากที่สุด

ในดานความรับผิดชอบ รองลงมาดานความมีวินัย และนอยที่สุดดานจิตอาสา ปจจัยความสําเร็จ

สถาบันอาชีวศึกษาที ่เขารวมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบของนักศึกษาไดดีขึ้น 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ บุคลากรสวนใหญยังไมเขาใจวัตถุประสงคโครงการคุณธรรม ไมเห็น

ความสําคัญ และไมมีการต้ังงบประมาณไว ควรจัดการอบรมใหแกผูบริหาร ครู เจาหนาที่ บุคลากร 
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รวมถึงนักเรียนนักศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของโครงการ นวัตกรรมหรือ

องคความรู ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ จากการดําเนินโครงการทําใหผู เขารวมโครงการเกิด

พฤติกรรมเชิงบวกใหม ๆ ที่สามารถแสดงออกมาจากจิตสํานึกจนไปสูการปฏิบัติที่เปนประโยชนตอ

ตนเอง ครอบครัว สังคม 

 สํานักผูตรวจการแผนดิน (2560, หนา 93 - 105) ไดวิจัย“การสังเคราะหองคความรู

กระบวนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในสวนภูมิภาค และการประเมินผลการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม” ผลการสังเคราะหองคความรู มีดังน้ี 

1. ทีมาของโครงการ แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ เกิดจากโรงเรียนทําโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และไดรับรางวัลจากการประกวด จึงไดรับการคัดเลือกจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเขารวมโครงการ 

2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ พบวาปจจัยดานระบบโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน 

และชุมชน ลวนสงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

จริยธรรมในระดับมาก 

3. ขอจํากัดของการดําเนินงาน พบวา ผูบริหาร ครู นักเรียน เห็นวาปจจัยระบบโรงเรียน 

ครู นักเรียน และชุมชน เปนขอจํากัดในการดําเนินงาน 

4. กรณีศึกษาโรงเรียนคุณธรรมตัวอยางที่นาสนใจ พบวา โงเรียนกลุมเปาหมายสวนใหญ    

มีโครงงานคุณธรรมที่เปนตนทุนที่เคยปฏิบัติมาอยูแลว 

5. องคความรูโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ที่คนพบจากโรงเรียนกลุมเปาหมาย คือ การ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมตองอาศัยกลไกความรวมมือ มีระบบ ตอเน่ือง ตองไดรับความ

รวมมือจากทุกฝาย และกระบวนการทํางานตองดําเนินการอยางเปนระบบ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 

และขับเคลื่อนโดยใหนักเรียนคิดเอง ทําเอง แกปญหาเอง โดยตองดําเนินงานและกํากับติดตาม    

อยางตอเน่ืองจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 

6. ขอเสนอแนะในการประยุกตใชและตอยอดขยายผลการดําเนินงาน มีหลักการดังนี้ 

เริ่มตนดวยใจ อยาใชการบังคับ, ทํา ย้ํา ซํ้า ทวน, สรางเครือขายเพื่อขยายผล, สรางแกนนํารุนใหม, 

สรางระบบการนิเทศติดตามภายใน, สรางองคความรูจากการทําโครงงาน 

7. องคความรูกระบวนการขยายผลและสรางโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในสวนภูมิภาค 

เริ่มจาก 1) การกําหนดเปาหมายและคุณธรรมอัตลกัษณ 2) การวางแผนโครงการและการจัดกิจกรรม 

3) การดําเนินโครงการและการปฏิบัติตามแผน 4) การนิเทศและการกํากับติดตาม 5) การสะทอนผล

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผลไปสูโรงเรียนอื่น ๆ ดวยการเปนตนแบบ 

ปญญเดช  พันธุวัฒน (2560, หนา 147 – 149) ไดวิจัยเรื่องการติดตามประเมินผล และ

สังเคราะหองคความรู โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการประเมินโครงการ
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และสังเคราะหองคความรู ที ่ไดจากการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม พบวามีปจจัยสําคัญในการ

ขับเคลื่อนสูความสําเร็จ 6 ปจจัย ประกอบดวย 

1. กิจกรรมหลัก 11 กิจกรรม ดวยกระบวนการ After Action Review 

2. องคความรู Knowledge Management ที่ไดจากการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม และ

นําองคความรูที่ไดมาใชในการขับเคลื ่อนคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน รวมกับการสังเคราะห 

Synthesis องคความรูของโครงการ 

3. รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเครือขายประยุกตใชแบบจําลอง Main Moral 

Model 9 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) คุณธรรมตนทุน (โตไปไมโกง) 2) คุณธรรมเปาหมาย(คุณธรรม   

อัตลักษณ) 3) พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 4) กิจกรรมสงเสริมความดี 5) ทักษะชีวิตที่ไดจากกิจกรรม

สงเสริมความดี 6) เครื่องมือในการติดตาม (สมุดบันทึกความดี) 7)การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สังเกต

ได และผานการบันทึกในสมุดบันทึกความดี 8) องคความรูที่นํามาใช (คุณธรรมอัตลักษณที่นํามาใช) 

และ 9) รูปแบบการขับเคลื่อนที่นํามาใช 

4. สมุดบันทึกความดี เครื่องมือในการกํากับติดตาม ขยายผลและตอยอดโครงการสูพื้นที่

อื่นในการปลูกฝงคุณธรรม 

5. การกํากับติดตามผล โครงการในระยะยาว โดยกระบวนการ 4ต ประกอบดวย            

1)ตอเน่ือง 2) ติดตาม 3) ตอยอด และ 4) เติบโต 

6. การมีสวนรวม ของโรงเรียนเครือขาย 

ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560, หนา 1 - 2) ไดวิจัยเรื่องรายงานผลการ

ดําเนินงานการขยายผลเครือขายโรงเร ียนคุณธรรมจริยธรรม สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  

1. โรงเรียนสวนใหญเขารวมโครงการตามเปาหมายที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 

ซึ่งการดําเนินงานไดรับความรวมมือจากผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานใน

พื้นที่เน่ืองจากเห็นวาเปนโครงการที่ดี 

2. การกําหนดคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน สวนใหญมีการการกําหนดคุณธรรม         

อัตลักษณ มีบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจในเรื ่องการกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ ในสวน          

ของคุณธรรมเปาหมาย10 อันดับแรกเรียงตามความถี่ คือ ความมีวินัย จิตอาสา/จิตสาธารณะ         

ความพอเพียง ความรับผ ิดชอบ ความสะอาด ความส ุภาพ ความม ีมารยาท ความซื ่อส ัตย                

ความประหยัด และความกตัญู โดยคุณธรรมเปาหมาย 4 ลําดับแรก คือ ความมีวินัย จิตอาสา/      

จิตสาธารณะ ความพอเพียง และความรับผิดชอบ สอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายของแผนแมบท

คุณธรรมแหงชาติ ค ือ พอเพียง วิน ัย ส ุจร ิต และจิตอาสา รวมทั ้งค ุณธรรมเปาหมายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก ความพอเพียง กตัญู ซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณดาน

คุณธรรม 

3. การพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนมีผลทําใหพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนเพิ่มขึ้น 

รองลงมาคือการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอมของโรงเรยีน การเปลี่ยนแปลงดานการเรียนการสอนและ

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลงนักเรยีนมีพฤติกรรมดีข้ึน รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มีการ

ทํางานเปนทีม 

4. การจัดทําโครงงานคุณธรรมสวนใหญเกือบทั ้งหมดเปนโครงงานเพื ่อพัฒนาหรือ

แกปญหาของโรงเรียนและนักเรยีน ยังขาดโครงงานที่เปนโครงงานของครูหรือผูบรหิาร ซึ่งสวนใหญใช

พฤติกรรมบงช้ีเชิงบวกที่กําหนดไวในคุณธรรมอัตลักษณ เปนการปรับปรุงหรือแกปญหาหรือใชกํากับ

ในเรื่องพฤติกรรม 

5. การนิเทศ ติดตาม กําหนดใหมีการนิเทศติดตามภาคเรียนละ 1 ครั้ง และโรงเรียนให

ความเห็นวาผูนิเทศสามารถใหคําแนะนําโรงเรียนในการดําเนินงาน 

6. ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานไดแก ภาวะผูนําของผูบริหาร ความรวมมือของ

ผูปกครองและชุมชน การใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ความเอา

ใจใสของครู ผูบริหารโดยการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง ความสามัคคีของบุคลากร การนิเทศอยาง

ตอเน่ือง 

7. อุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ไดแก โรงเรียนขาดผูบริหาร มีครู

และบุคลากรนอย ไมมีงบประมาณสนับสนุน ครูมีภาระงานมาก 

8. ขอเสนอแนะในภาพรวม คือ ความตองการจัดอบรมครูในโรงเรยีนที่ยังไมผานการอบรม 

การใชประโยชนจากเคร ือขายยังไมมากเทาที ่ควร ควรมีการยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนที ่มี

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มิใชยกยองเฉพาะโรงเรียนที่มีผล O-NET สูงเทาน้ัน 

กนกวรรณ ชื่นใจจิตต  (2561, หนา 96-98) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโครงการโรงเรียน

คุณธรรมในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18         

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาแนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมในอําเภอ

เมืองจังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา 1) การ

บริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการ

บริหารโครงการโรงเรยีนคุณธรรม  2) แนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม พบวาดานความ

พอเพียงควรนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันของครูโดยการจัดอบรมหรือ

ถายทอดจากผูมรประสบการณ ควรสรางความตระหนักใหครูจัดทําบัญชีรายรับรายจายของตนเอง 

ติดตามและประเมินผล ดานความรับผิดชอบ ควรใชกระบวนการ PDCA คือPlan (วางแผน) Do 

(ปฏิบัติ) Check(ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) มาชวยในการทํางานของครู 
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มอบหมายงานใหชัดเจนและเหมาะสม  การสงเสริมใหครูไดทํางานที่ถนัดกับความสามารถของตนเอง

จะชวยใหการทํางานไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที ่ส ุด และดานอุดมการณคุณธรรม สราง

วัฒนธรรมองคกรคุณธรรมใหกับครูโดยคัดเลือกครูรุนพี่ที่มีอุดมการณคุณธรรมที่เหมาะสมกับองคกร 

ปลูกฝงคุณธรรมใหกับครูโดยเริ่มจากความพอเพียง  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2561, หนา 82 - 

84) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      

มีวัตถุประสงค เพื ่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผูเร ียนในสถานศึกษา และจัดทําขอเสนอแนะ     

เชิงนโยบายตอการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ขั ้นตอน ไดแก 1) ศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู เร ียนใน

สถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมทั้งของ

ประเทศไทย และตางประเทศ นํามารางเปนกรอบศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา 

ผลการวิจัย พบวา 1)  ผูเรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู

ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต 

และภาคกลาง ตามลําดับ โดยภูมิภาคที ่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ภาคตะวันออก  2) ผลการศึกษา

ค ุณล ักษณะคุณธรรม จร ิยธรรมของผ ู  เ ร ี ยนระด ับประถมศ ึกษาในสถานศ ึกษา ส ังก ัด

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในภาพรวม และรายดานความมีระเบียบวินัย ดานความรับผิดชอบ ดาน

ความพอเพียง และดานความซื่อสัตย สุจริต อยูในระดับมาก สําหรับดานความอดทน อดกลั้น และ

ดานความเสียสละ อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ดาน 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 (2561, หนา 185-193) ไดวิจัย เรื่อง “การศึกษาการบริหาร

จัดการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 1” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม ใน

พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 และ 2) เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาการดําเนินการ

โรงเรียนคุณธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยศึกษารูปแบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา ที่ตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 ประกอบดวย 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และกรุงเทพมหานคร      

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครู จากสถานศึกษาสังกัด สพป. และ สพม. มีความ

คิดเห ็นสอดคลองกัน ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิ        

ยุวสถิรคุณ 6 ข้ันตอน ในแตละดานตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังน้ี 

1. ดานการวางแผน (P : Plan) พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูจากสถานศึกษา สังกัด 

สพป. และ สพม. มีความคิดเห ็นเกี ่ยวกับการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมใน
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กระบวนการสรางการรับรู และการยอมรับ กระบวนการสรางครูแกนนํา และนักเรียนแกนนํา และ

การกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

2. ดานการปฏิบัติตามแผน (D : Do) พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูจากสถานศึกษา

สังกัด สพป. และ สพม. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมการ

กําหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน และดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการเปลี่ยนแปลง

(คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

3. ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C-Check) พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครู

จากสถานศึกษาสังกัด สพป. และ สพม. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม และการประเมินผล

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

4. ดานการปรับปรุงใหเหมาะสมตามผลการประเมิน (A-Act) พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

และครู จากสถานศึกษาสังกัด สพป. และ สพม. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียน และการประชาสัมพันธ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1 พบวา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม 

โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle’s) โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา การวางแผน (P - Plan) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การปฏิบัติตามแผน (D - 

Do) การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C - Check) สวนการปรับปรุงใหเหมาะสมตามผลการประเมิน 

(A - Act) มีคาเฉลี่ยค่ําสุด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการบริหารที่คลองตัวและดาเนินการได

อยางอิสระ มีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการของตนเองทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งาน

บุคคล และงานบริหารทั่วไป ผูบริหารและครูมีความรูความสามารถ และประสบการณในการบริหาร

และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทําใหบังเกิดผลสัมฤทธ์ิตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยรูปแบบนวัตกรรมที่รสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของ

ตางประเทศ โดยนักวิชาการไทย ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเปนตัวอยางนวัตกรรมที่สงเสริมคุณธรรม ดังน้ี 

สุรศักดิ์ หลาบมาลา และรสสุคนธ มกรมณี  (2549, หนา 91 - 98) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง

รูปแบบนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของตางประเทศ มีวัตถุประสงค  1) ศึกษา

รูปแบบนวัตกรรมที ่ส งเสริมการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมของประเทศญี่ปุ น สิงคโปร เกาหลี 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อังกฤษ เดนมารก สวิตเซอรแลนด สวีเดน และฟนแลนด  2) ศึกษา

แนวความคิดและวิธีดําเนินงาน ตลอดจนปจจัยที่ทําใหรปูแบบนวัตกรรมน้ันๆ ประสบความสําเร็จ และ 

3) พัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่สงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมสําหรับประเทศไทย ที่พัฒนาจาก

รูปแบบนวัตกรรมของ 10 ประเทศที่ศึกษาและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่มีการ
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เผยแพรทางสื ่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนป พ.ศ.2549 และจากขอมูลที ่เสนอแนะโดย

ผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

1. ญี่ปุน ประกอบดวย การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในสมัยตางๆ การสงเสริม

การเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในระดับรัฐบาล การสงเสริมการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมในระดับ

โรงเรียน และการประยุกตใชรูปแบบการเรียนรูจริยศึกษาของญี่ปุนในประเทศอื่น 

2. สิงคโปร ประกอบดวย การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมระดับรัฐบาล และ

โครงการสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม โดยกําหนดคุณลักษณะของแรงงานที่พึงประสงค          

3 ประการคือ ผูเรียนรู ผูสรางสรรค และผูสื่อสาร ซึ่งจะเกิดขึ้นไดดวยการพัฒนาดานคานิยม ความ

รับผิดชอบตอสังคม และบุคลิกภาพ 

3. เกาหลี ประกอบดวย การสงเสรมิการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในสมัยตางๆ การสงเสริม

การเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในระดับโรงเรียนเปนการจัดการเรียนรูจริยศึกษาใหเปนวิชาอิสระ โดยใช

ช่ือวิชาวาชีวิตที่ถูกตอง จริยธรรม จริยศาสตร มีการกําหนดวัตถุประสงคและเน้ือหาของแตละระดับช้ัน

อยางชัดเจน ครอบคลุมจริยธรรมในวิถีชีวิต 5 ดานการฝกหัดครูและการพัฒนาครูจริยศึกษา และ

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม 

4. ออสเตรเลยี ประกอบดวย หลักปฏิบัติดานจริยธรรมสําหรับครู วิธีสอนคานิยมในมิติดาน

หลักสูตร และการสงเสริมการเรียนรูสันติศึกษา โดยมีแนวโนมวาการศึกษาไมยุงเกี่ยวกับศาสนาและ

เนนคานิยมที่เปนกลาง จึงกําหนดคานิยมหลักสําหรับบุคคลและสังคมใหโรงเรียนและครูนําไปปฏิบัติ   

3 ดาน คือ ความตั้งใจสวนบุคคลดานการศึกษา หลักคุณธรรมสวนบุคคล และจิตสํานึกความเปน

พลเมือง 

5. นิวซีแลนด ประกอบดวย การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในยุคตางๆ โครงการ

เกี่ยวกับคานิยมศึกษา โครงการสงเสริมการเรียนรู คานิยมพื้นฐาน หลักสูตรคานิยมศึกษา การใช

หลักสูตรคานิยมศึกษาในโรงเรียน ประยุกตใชกับผูเรียนทุกระดับ ใหเหมาะกับอายุของผูเรียนคานิยม

พื้นฐาน 8 ประการ 

6. อังกฤษ ประกอบดวย การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานการสอนศาสนศึกษาและจริยศึกษาเปนวิชาบังคับในสกอตแลนด โครงการ Electronic Media 

and Religion: ELMAR และ โครงการ Religious Education Exchange Service: RE-XS 

7. เดนมารก ประกอบดวย การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมระดับชาติ การศาสน

ศึกษาเปนวิชาบังคับ และมุมมองเกี่ยวกับการสอนคานิยมศึกษาใหเยาวชน 

8. สวิตเซอรแลนด ประกอบดวย การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน การ

เรียนรูคานิยมจากบทเรียนทางอินเทอรเนตสําหรับเยาวชน การพัฒนาการสอนหนาที่พลเมืองศึกษาใน

โรงเรียน และโครงการฝกหัดการเปนพลเมือง 
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9. สวีเดน ประกอบดวย การสอนศาสนาในโรงเรียนชวงศตวรรษที่ 19 การเคลื่อนไหวเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในชวงศตวรรษที่ 20 การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม

แบบประชาธิปไตยโดยใหหลักวิทยาศาสตร การสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมแบบเนนเด็กเปน

ศูนยกลาง การใชเกมคอมพิวเตอรสอนจริยศึกษา 

10. ฟนแลนด ประกอบดวย การเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  สอนบุตรธิดาให

เปน คนซื่อสัตย มีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบตอการกระทําของตน  การเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม

ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การเรียนรู วิชาศาสนาในระดับหลัง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน การเรียนรูวิชาปรัชญาชีวิต การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผานทางหนังสอืสาํหรบั

เด็ก 

จากการศึกษางานวิจัย สรุปไดวาการดําเนินงาน การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม และการ

สงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา มีการศึกษาแนวทางการดําเนินงานดวยนักวิชาและหนวยงานตาง ๆ 

อยางหลากหลาย สามารถนํามาเปนขอมูลและประยุกตใชในการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

งานวิจัยดานแนวคิดการบริหารรูปแบบ PIE  

   ศักดา สกนธวัฒน (2555, หนา 228 - 240) ไดวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการบริหารโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเพื่อเสริมสรางการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน  โดยใช

กระบวนการบริหารประกอบดวย การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implement) และ

การประเมินผล (Evaluation) มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาสภาพปจจุบนั สภาพที่พึงประสงควิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม และพัฒนายุทธศาสตรการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ           

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เพื่อเสริมสรางการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน จํานวน 15 โรงเรียน 

ประชากรและกลุมตัวอยางของผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 75 คน ครูจํานวน 

350 คน ผู ปกครองจํานวน 388 คน นักเรียนจํานวน 373 คน และผู ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได   

ของยุทธศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาดัชนี PNIModified และการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของการบริหาร

โรงเรียนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับดังน้ี 1) ดานการนําแผนไปปฏิบัติ 2) 

ดานการประเมินผล และ 3) ดานการวางแผน สําหรับการบริหารโรงเรียนทุกดานของการปลูกฝงการ

เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมและเครือขายสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ยกเวน

การนําแผนไปปฏิบัติของการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมถึงการนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผลของ

การพัฒนาคุณภาพสิง่แวดลอมอยูในระดับมาก สภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนในภาพรวม   
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และรายดานอยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับดังน้ี 1) ดานการประเมินผล 2)ดานการนําแผนไปปฏิบัติ 

และ 3) ดานการวางแผน ทุกองคประกอบของทุกดานอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนการมีสวนรวม     

และเครือขายดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก สภาพการบริหารโรงเรียนที่เปนจุดแข็งและโอกาส      

คือ การบริหารโรงเรียนทุกดานของการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีสภาพเปนจุดแข็งและภาวะ

คุกคาม คือ การวางแผนของการปลกูฝงการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการวางแผนและการนํา

แผนไปปฏิบัติของการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากนี้มีสภาพเปนจุดออนและภาวะคุกคาม 

ยุทธศาสตรการบรหิารโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและความเปนไปไดประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก 

ดังนี้ 1) ปฏิรูปการวางแผนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 2) ยกระดับการกํากับติดตามและ

ประเมินผล เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 3) ปรับกระบวนทัศนการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน และ 12 ยุทธศาสตรรอง 55 วิธีดําเนินการ และ 41 เปาหมายความสําเร็จ 

 เกสิณี ชิวปรีชา (2556, หนา 147 – 159) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ     

มีสวนรวมสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใชแนวคิด       

การบริหาร PIE Model (Newby, Stepich, Lehman & Russell, 2000) ประกอบดวย การวางแผน 

(Planning) การนําแผนไปสู การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)           

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารแบบมีสวนรวม        

ในโรงเรียนดีประจําตําบล  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับโรงเรียนดีประจํา    

ตําบล  วิธีดําเนินการวิจัยเปนแบบวิจัยและพัฒนา โดยมีข้ันตอนการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ

ปจจุบันและสภาพที่พงึประสงคของการบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนดีประจําตําบล 123 โรงเรียน 

โดยใชแบบสอบถาม และหาคาความตองการจําเปนในการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม            

4 รูปแบบ  2) รางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล  3) ประเมิน     

ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับโรงเรียนดีประจํา       

ตําบล โดยผูทรงคุณวุฒิเปนรายบุคคล 30 คน และประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ 15 คน และ  4) ปรับปรุง

และนําเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสํา หรับโรงเรียนดีประจําตําบล การวิเคราะหขอมูล      

ใชสถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวม ประกอบดวย สวนที่ 1 ช่ือรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสํา หรับโรงเรียนดีประจํา 

ตําบล คือรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโดยครูและชุมชนเปนหลัก สวนที่ 2 หลักการ แนวคิด     

และวัตถุประสงคของรูปแบบ สวนที่ 3 องคประกอบของการบริหาร ประกอบดวย การบริหาร ไดแก 

การวางแผน การนํา แผนไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลโดยครูและชุมชนเปนหลัก สวนที่ 4 การ

นํารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชและเงื่อนไขของความสําเร็จ 

ภารุจีร  เจริญเผา (2557, หนา 143 - 146) ไดวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซยีน ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนํามากําหนด
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เปนกรอบแนวคิด คือ กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยเริ่มจากการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ 

(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน    

และสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรยีนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซยีน 

2) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม ของการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

ของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 3) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ    

ของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช     

ในการวิจัยครั้งน้ีไดแก โรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 183 โรงเรียน 

ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 131 คน และครูผูรับผิดชอบโครงการอาเซียน 

จํานวน 167 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 298 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและ            

แบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธสถิต ิท ี ่ใชในการวิเคราะหขอมูล                

คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนี PNIModified และการวิเคราะห

เน้ือหาจากการสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหาร

โรงเร ียนเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยู ในระดับมาก             

เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานสังคม มีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันสูงที่สุด  สภาพที่พึงประสงคของการ

บริหารโรงเร ียนเพื ่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน จากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสังคม 

มีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันสูงที่สุด  2) จุดแข็งของการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทย

ในประชาคมอาเซียน คือ ดานสังคม สวนจุดออน คือ ดานทักษะ รองลงมาคือ ดานสิ ่งแวดลอม         

และ ดานความรู โอกาสของการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม

อาเซียน คือ นโยบายรัฐ และสภาพเทคโนโลยีสวนภาวะคุกคามคือ สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคม      

3) กลยุทธการบรหิารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน มี4 กลยุทธหลัก 

คือ (1) ปฏิรูปการบริหารเพื ่อเสริมสรางคุณลักษณะดานทักษะของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน          

(2) ปฏิรูปการบริหารเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะดานสิ่งแวดลอมของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน (3) 

ปฏิรูปการบริหารเพือ่เสริมสรางคุณลักษณะดานความรูของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน (4) ปฏิรูปการ

บริหารเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะดานสังคมของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียน 

 สุมาลี สุธีกุล (2557, หนา 140 – 143) ไดสังเคราะหแนวคิดกระบวนการบริหารของ 

Fayol (1916) , Gulick & Urwick (1936) , Sears (1950) , Deming (1993) และศักดา สกนธวัฒน 

(2555) เปนแนวคิดกระบวนการบริหารประกอบดวย  การวางแผน (Planning)  2.การนําแผน          

ไปปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) มีวัตถุประสงคของการวิจัย                

เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารที่เสริมสรางพลังอํานาจของครู      

ในโรงเรียนประถมศึกษา 2) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหาร           
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ที่เสริมสรางพลงัอํานาจของครใูนโรงเรียนประถมศึกษา และ 3) พัฒนากลยุทธการบริหารที่เสริมสราง

พลังอํานาจของครใูนโรงเรยีนประถมศึกษา โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียน

ประถมศึกษา จํานวน 395 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบประเมิน

ความเหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนี PNIModified และการวิเคราะหเนื้อหาจากการสนทนากลุม 

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน การเสริมสรางพลังอํานาจบุคคล       

มีคาเฉลี่ยสูงกวาการเสริมสรางพลังอํานาจกลุ มบุคคล  สภาพที่พึงประสงคของการบริหารเพื่อ

เสริมสรางพลังอํานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

รายดาน การเสริมสรางพลังอํานาจบุคคล มีคาเฉลี่ยสูงกวาการเสริมสรางพลังอํานาจกลุมบุคคล        

2) จุดแข็งของการบริหารเพื่อเสริมสรางพลงัอาํนาจของครใูนโรงเรียนประถมศึกษา คือ การเสริมสราง

พลังอํานาจบุคคล สวนจุดออน คือ การเสริมสรางพลังอํานาจกลุมบุคคล โอกาสของการบริหาร      

เพื่อเสริมสรางพลังอํานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา คือ นโยบายของรัฐและสภาพเทคโนโลยี

สวนภาวะคุกคาม คือ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม 3) กลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางพลัง

อํานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มี 2 กลยุทธหลัก คือ (1) เสริมจุดแข็ง        

และโอกาสควบคู กับการลดจุดออนและปองกันภาวะคุกคามในการเสริมสรางพลังอํานาจบุคคล       

และ  (2) เสริมโอกาสควบคูกับการลดจุดออนและปองกันภาวะคุกคามในการเสริมสรางพลังอํานาจ

กลุมบุคคล 

ธัญญรัตน บัวพันธ (2558, หนา 66 - 70) ไดวิจัยเรื่องการนําเสนอกลยุทธการบริหารโรงเรียน           

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา โดยนํากระบวนการ

บริหารโรงเรียน ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่สามารถนํามาใชในการบริหารโรงเรียนไดทั้งระบบ คือ      

PIE Model ตามแนวคิด Newby และคณะ (2000) โดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน  ไดแก P = Planning 

คือ การวางแผน, I = Implementation คือ การนําไปปฏิบัติ และ E = Evaluation คือ การ

ประเมินผล ผลการวิจัย พบวา 1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความคิด

สรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษาประกอบดวย ภาระงานในการบริหารโรงเรียน 5 งาน คือ งาน

พัฒนาหลักสูตร งานจัดกระบวนการเรียนรูงานวัดและประเมินผล งานพัฒนาแหลงเรียนรูและงาน

กิจกรรมนักเรียน กระบวนการบริหารโรงเรียน 3 ข้ันตอน คือ การวางแผน การนําไปปฏิบัติ และการ

ประเมินผล ที ่สงผลตอการเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษา 9 

คุณลักษณะ คือ ความอยากรูอยากเห็น ความมุงมั่นในการทํางาน ความอิสระ การมีจินตนาการ การ

คิดแปลกใหม การมีสุนทรียภาพ ความกลาเสี่ยง การแกปญหาอยางสรางสรรคการหยั่งรู 2) สภาพ

ปจจ ุบ ันของการบริหารโรงเรียนเพื ่อเสร ิมสร างคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียน
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ประถมศึกษาโดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก สวนสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม พบวาอยูในระดับ

มากที่สุด 3) กลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียน

ประถมศึกษา ประกอบดวย 3 กลยุทธหลักคือ 1) กลยุทธเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรที่

เนนการเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษา 2) กลยุทธเพิ่มเครือขาย

สนับสนุนการพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูที่เสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของนักเรียน

ประถมศึกษา 3) กลยุทธสงเสรมิการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรค

ของนักเรียนประถมศึกษา และกลยุทธรอง 8 กลยุทธ คือ 1) วางแผนพัฒนาหลักสูตรพลวัต 2) 

ขับเคลื่อนกลไกการจัดทําหลักสูตรอยางเขมแข็ง 3) พัฒนาการมีสวนรวมในทุกงาน 4) สงเสริมภูมิ

ปญญาชุมชนเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรค 5) เรงรัดการนําเทคโนโลยีมาใช 6) สงเสริมการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 7) สงเสริมวิชาชีพการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการเสริมสราง

คุณลักษณะความคิดสรางสรรค  8) สนับสนุนการนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ 

 ปทุมทอง  ไตรรัตน (2558, หนา 145 – 147) ไดวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัย   

ตามแนวคิดการเสริมสรางขีดความสามารถดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย         

ไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิด Henri Fayol, Luther Gulick และ Lyndall 

Urwick, Koontz และคณะ, เสนาะ ติเยาว, W. Edwards Deming สรุปไดเปนกระบวนการบริหาร

แบบ PIE Model ประกอบดวย 3 ขั้น คือ  การวางแผน (Planning)  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ

ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิด การเสริมสรางขีดความสามารถดานความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการ

เสริมสรางขีดความสามารถดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปจจุบันและที่พึง

ประสงค  3) เพื ่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัย          

ตามแนวคิดการเสริมสรางขีดความสามารถดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย           

4) เพื ่อพัฒนากลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสรางขีดความสามารถดาน        

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุมตัวอยางไดแก 

มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 94 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามกรอบแนวคิด 

แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคแบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปได           

ของกลยุทธสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            

คาดัชนี PNIModified และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา (1) กรอบแนวคิดประกอบดวย        

การผลิตบัณฑติ การวิจัย และ การบริการวิชาการเพื่อใหเกิดการเสริมสรางขีดความสามารถดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในดาน การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนการอนุรักษและการฟนฟูและ 
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การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ (2) สภาพปจจุบันของการบริหารการผลิตบัณฑิต      

การวิจัยและการบริการวิชาการอยู ในระดับปานกลาง ส วนสภาพพึงประสงคอยู ในระดับมาก             

(3) จุดแข็ง ไดแกการบริหารการบริการวิชาการและการวิจัย สวนจุดออน ไดแกการบริหารการผลิต

บัณฑิตและปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสการบริหารการบริการวิชาการและการวิจัย นโยบายของรัฐ 

สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและสภาพเทคโนโลยีสวนภาวะคุกคามของการบริหารการผลิตบัณฑิต

นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและสภาพเทคโนโลยีและ (4) กลยุทธการบริหาร

มหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสรางขีดความสามารถดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

ไทยมี 3 กลยุทธหลัก คือ (1) ปฏิรูปการบริหารการผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามแนวคิดการเสริมสราง

ขีดความสามารถดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (2) เสริมสรางการบริหารการวิจัย

ตามแนวคิดการเสริมสรางขีดความสามารถดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย         

และ (3) ยกระดับการบริหารการบริการวิชาการตามแนวคิดการเสริมสรางขีดความสามารถดานความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

ประภาพร จันทรัศมี (2559, หนา 262 - 276) ไดวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสราง    

ความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา โดยไดสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและ

กระบวนการบริหารการศึกษาของนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศ พบวาสามารถนํารูปแบบการ

บริหารของ Pitt Community College (2011) ในสหรัฐอเมริกามาเปนกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธที่

เรียกวา Planning-Implementation-Evaluation Cycle หรือ PIE Cycle for Institutional and 

Work Unit Planning ซึ่งมีลักษณะเปนวงจรการพัฒนาที่เนนการพึ่งพาซึ่งกันและกันของแตละ

ข้ันตอน โดยแบงองคประกอบออกเปน 3 ขั้นตอน  ไดแก ขั้นตอนการวางแผน (Planning phase) 

ขั ้นตอนการนําแผนสู การปฏิบ ัติ (Implementation phase) และขั ้นตอนการประเมินผล 

(Evaluation phase) มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1. ศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร

โรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 2. วิเคราะห   

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง       

ทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 3. พัฒนากลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน      

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 332 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ

การสัมภาษณโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จดานคุณธรรมจริยธรรมดีเดนในประเทศฟนแลนดและ

ประเทศไทย และการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ และผูที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติเชิงบรรยาย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะลําดับความตองการ

จําเปนดวยคาดัชนี PNImodified วิเคราะหเน้ือหา และวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรม Mplus ผลการวิจัย

พบวา 1) กรอบแนวคิดการบริหารโรเรียนเพื ่อเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม         
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ของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย (1) การบริหารโรงเรียน 4 ดาน (2) การเสริมสราง          

ความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม 3 ดาน และ (3) ความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม 7 ดาน     

2) สภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื ่อเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม         

ของนักเรียนประถมศึกษารวมทกุดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การบริหารงาน

ทั่วไปมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนความเขมแข็งทางคุณธรรมของนักเรียนรวมทุกดานอยูในระดับปาน

กลาง ความเมตตามีคาเฉลี ่ยมากที ่ส ุด สภาพที่พึงประสงครวมทุกดานอยู ในระดับมากที ่ส ุด             

การบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สําหรับความเขมแข็งทางคุณธรรมของนักเรียนรวมทุกดาน

อยูในระดับมากที่สุด ความพอเพียงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คาดัชนี PNImodified ของความตองการจําเปน

ในการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย (PNImodified = 0.710) ความเขมแข็งทางคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน ความพอเพียงมีคาเฉลี่ยความตองการจําเปนสูงที่สุด โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 

(PNImodified = 0.498) 3) กลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา มี 4 กลยุทธหลัก คือ (1) เรงสราง “ตนแบบ”ความเขมแข็ง      

ทางคุณธรรมจริยธรรม (2) เชื ่อมโยงภาคีเครือขายและสังคมมี“เอกภาพ” ในการขับเคลื ่อน            

การเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม (3) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูมุงสราง

ความ “เขมแข็ง” ทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (4) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

“พอเพียง” เขากับการบริหารงบประมาณใหโปรงใสและตรวจสอบได 

จากการศึกษางานวิจัยดานแนวคิดการบริหารแบบ PIE สรุปไดวา แนวคิดการบริหารแบบ 

PIE สามารถนํามาใชเปนแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาไดหลากหลาย รวมถึงสามารถนํามาใชเปน

แนวคิคการบริหารงานโรงเรียนดานการสงเสริมคุณธรรมได อาทิงานวิจัยของประภาพร จันทรัศมี 

(2559) ที่ไดวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสราง ความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนประถมศึกษา 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักโลกปาลธรรม หรือ หิริ โอตตัปปะ  

ธานี  กลิ่นเกสร (2537, หนา 80) ไดศึกษาวิจัยผลของการฝกอบรมทางพุทธศาสนาเพื่อ

พัฒนาหิริ-โอตัปปะและทัศนคติตอพุทธศาสนา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ผลการวิจัยพบวา 

กลุมที่เขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงหิร-ิโอตัปปะ เพิ่มสูงข้ึน

มากกวากลุมที่ไมไดเขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา 

ธีรธาดา ตึดสันโดษ (2559, หนา 64) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมแนะแนวเพื ่อพัฒนา

หิริโอตตัปปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 

ผลการศึกษาคนควาพบวา นักเรียนกลุมทดลองกอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหิริโอตตัปปะเทากับ
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184.84 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหิริโอตตัปปะ เทากับ 275.37 แสดงใหเห็นวาภายหลังการ

ทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีหิริโอตตัปปะสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 

ณัฐ จันทรหนูหงษ. (2562, หนา 216) ไดศึกษาวิจัยแนวทางการปลูกฝงหิริโอตตัปปะ       

เพื่อการแกไขพฤติกรรมกาวราวของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) เขตดอน

เมือง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เพ◌ื◌อศึกษาสภาพปญหาพฤติกรรมกาวราวของเด็กและ

เยาวชน 2) เพื่อศึกษาหิริโอตตัปปะเพื่อสรางภูมิคุ มกันพฤติกรรมกาวราวของเด็กและเยาวชน         

3) เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝงหิริโอตตัปปะในการแกไขพฤติกรรมกาวราวของเด็กและเยาวชนใน

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ)เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา แนวทางการ

ปลูกฝงหิริโอตตัปปะเพื่อการแกไขพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท

อุปถัมภ) คือ 1) ปลูกฝงใหนักเรียนรักษาศีล 5 ดวยกิจกรรมความดีตางๆ 2) สงเสริมความรัก ความ

สามัคคีในหมูนักเรียน และ 3) สงเสริมกิจกรรมคายคุณธรรมในโรงเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักโลกปาลธรรม หรือ หิริ โอตตัปปะ สรุปไดวา หลัก

โลกบาลธรรม หรือ หิร-ิโอตัปปะสามารถพัฒนาใหมีมากข้ึนได โดยผานการฝกอบรม การปลูกฝงจาก

การโครงตาง ๆ หรือผานการเรียนการสอน 

 

       2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 Yang Ning (2007, p. Asbtract) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ พบวา สภาพแวดลอมของการศึกษาทางศีลธรรมในโรงเรียนเปนลักษณะและพฤติกรรม

ทางศีลธรรมของนักเรียนในทิศทางตรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความหลากหลายของวัสดุ

ระบบและปจจัยทางจิตวิญญาณในทุกมุมของชีวิตนักเรียนในแตหวงเวลา ดวยการพัฒนาไปตาม

ชวงเวลาและความกาวหนาทางสังคม สภาพแวดลอมการศึกษาคุณธรรมของโรงเรียนจะตองเผชิญกับ

ปญหาใหม ๆ การเพิ่มความสนใจในโครงสรางของโรงเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพแวดลอม

ทางคุณธรรม วิธีการจัดการกับปญหาที่มีอยูในสภาพแวดลอมทางคุณธรรมของโรงเรียน การนํา      

กลยุทธในการแกปญหา สิ่งเหลาน้ีไดกลายเปนทฤษฎีการศึกษาและการปฏิบติัทิศทางการวิจัยที่สําคัญ 

ประเทศของเรามสีภาพแวดลอมการศึกษาดานคุณธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีนนอยกวาที่สะทอนใหเห็น

ในมุมมองของนักวิจัยดานการศึกษาดานคุณธรรม ในบางแงมุมสภาพแวดลอมทางคุณธรรมใน

โรงเรียนไมไดสรางระบบแนวคิด ความซับซอนและความแปรปรวนของสภาพแวดลอมทางศีลธรรมใน

โรงเรียนเปนการยากที่จะนํามาตรการการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพมาใช แนวคิดและความหมายของ

สภาพแวดลอมการศึกษาคุณธรรมสิ่งแวดลอมโรงเรียนของการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียน ใหคําจํากัด

ความของแนวคิดการวิเคราะหลักษณะหนาที่และจาก สภาพแวดลอมทางศีลธรรมของโรงเรียนสาม

ระดับ ระดับวัตถุ ระดับสถาบัน และระดับจิตวิญญาณและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหา
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สภาพแวดลอมทางศีลธรรมของโรงเรียนในปจจุบันและสาเหตุของปญหาเหลานี้จากทุกแงมุมของ

สภาพแวดลอมการศึกษาคุณธรรมของโรงเร ียนในกลุ มตาง ๆ ของคนที่จะเร ิ ่มตนยกระดับ

สภาพแวดลอมการศึกษาทางศีลธรรมโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พยายามที่จะสรางโรงเรียนที่

สมบูรณแบบระบบการศึกษาสภาพแวดลอมทางศีลธรรมที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดลอม

การศึกษาทางศีลธรรมของโรงเรียนในปจจุบันการปองกันของเด็กนักเรียนการใชงานที่มีประสิทธิภาพ

ของการศึกษาทางศีลธรรมในโรงเรียน 

 Gong Zhen-sheng (2009, p. 20) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียน

อเมริกันในวันนี้. (On Model of Moral Education in American Schools Today) ผลการวิจัย

พบวา กอนกระบวนการเชิงลบสองครั้ง* รูปแบบการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียนอเมริกันทําใหนักเรียน

มีความเปนผูใหญข้ึนดวยสามข้ันตอน รูปแบบการศึกษาคุณธรรมมีสวนประกอบพื้นฐาน 4 ประการ 

คือ การอบรมสั่งสอน, การสรางประสบการณ, การสํารวจ และการสรางแนวทางการปฏิบัติ การสื่อ

ความหมายที่ชัดแจงดวยการอบรมสั่งสอนที่กระชับ การพัฒนาศักยภาพดานคุณธรรมในจิตใจที่อาจ

เกิดขึ้นอยางมีศักยภาพดวยปฏิสัมพันธสวนตัว แนวคิดรูสึกผิดถูกที่ชัดเจนจากประสบการณ การ

ปรับปรุงพฤติกรรมโดยการสรางแนวทางการปฏิบัติ กลไกลสําคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพดาน

คุณธรรมในจิตใจเกิดจากปฎิกิริยาของแตละบุคคล 

 Hideki Maruyama (2013, pp. 1-11) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรมในประเทศญี่ปุน 

(Moral Education in Japan) พบวา การศึกษาคุณธรรมมีการบรรจุไวในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนเหมือนกับหลายประเทศ เชน การศึกษาคานิยม (values education), การศึกษาเรื่องความ

เปนพลเมือง (citizenship education) และศาสนาศึกษา (religious education) ทั้งแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการ การศึกษาในระบบการศึกษาของญี่ปุน เปนประเด็นที่นํามาอภิปรายกันได

นอย เพราะมีระบบหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยหลักการทางโลก 

 สภาการศึกษากลาง กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(MEXT) ชี้ชัดไวในป ค.ศ.2008 เด็กญี่ปุนมีกระบวนการทางความคิดที่ตกตํ่า เนื้อหาของหลักสูตร    

ของชาติมุงที่ความรํ่ารวยดานคุณธรรมและการปรับปรุงกระบวนการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียน

ประถมศึกษาต้ังแตป ค.ศ.2008 และโรงเรียนมัธยมศึกษาต้ังแตป ค.ศ. 2009 บทบัญญัติตามกฎหมาย

การศึกษา ป ค.ศ.2006 มาตราที่ 2 กําหนดใหปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน โดยกําหนด

เปาหมายในการปรับปรุงเพิ่มเติมป 2008 ไววา เพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหแกนักเรียน รวมทั้งความคิด

เชิงคุณธรรม การตัดสินใจ การมีสวนรวม และดานเจตคติไวในกิจกรรมการเรียนของโรงเรียน เนื้อหา

ของบทเรียนการศึกษาคุณธรรมประกอบดวย 1) คุณธรรมที่เกี่ยวกับตนเอง คือ ทุกคนมีอิสระ 

สามารถทําในสิ ่งตางๆ ดวยตนเอง และดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง 2) คุณธรรมที ่เก ี ่ยวกับ

ความสัมพันธกับผู อื ่น คือ ความสําคัญของมารยาทและการสื ่อสารกับผู อื ่นดวยความซื ่อสัตย            
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3) คุณธรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งที่ดีงาม คือ การอยูรวมกับความงดงามและความมหัศจรรย

แหงธรรมชาติ เล ็งเห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ ่งที ่มีชีว ิต และ 4) คุณธรรมที ่เกี ่ยวกับ            

การรวมกลุมและสังคม คือ การรักษาสัญญา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเต็มใจที ่จะปฏิบัติหนาที่       

ของประชาชน ซึ่งสื่อการเรียนการศึกษาคุณธรรมคือหนังสือ Kokoro no Nooto หรือ Notebook 

for the Heart ในภาษาอังกฤษ  หลังจากที่มีร ัฐบาลชุดใหมในป ค.ศ.2012 ไดกําหนดนโยบาย          

ใหเพิ ่มการศึกษาคุณธรรม โดยใหทุกโรงเรียนเพิ ่มรายวิชาการศึกษาคุณธรรมเปนอีกรายวิชา           

โดยกําหนดเวลาเรียน 34-35 คาบ และจัดทําสื่อการสอนการศึกษาคุณธรรมขึ้นใหมแบบเรียนชื่อ 

Watashitachi no Doutolu หรือ Our moral ในภาษาอังกฤษ เริ่มใชต้ังแตป ค.ศ.2013 เปนตนมา 

 Kristoffer Hornburg Bolton (2015, pp. IV) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรมมใน

ประเทศญี่ปุน : การมาถึงของรุงอรุณใหม การศึกษาคุณธรรมแนวใหมตามแนวอาเบะ (Moral 

Education in Japan The Coming of a New Dawn, Abe’s New Moral Education) 

ผลการวิจัยพบวา  ขอถกเถียงกลาวกันรอบทิศทางเกี่ยวกับการศึกษาคุณธรรมในประเทศญี่ปุน โดย

มุงเนนไปที่การวิจารณในการปฏิรูปการศึกษาภายใตการบรหิารงานของรฐับาลนายอาเบะ ที่ไดรับการ

วิพากษวิจารณวา มีแนวคิดชาตินิยมสุดขั้ว คลายกับยุคกอนสงครามเพื่อการลางสมองเด็ก โดยคํา

วิจารณสวนใหญมุงเนนไปที่หนังสอืเรียนฉบับใหม คือ Watashitachi no Doutolu หรือ Our moral 

ในภาษาอังกฤษ ที่ยอนไปรุนบรรพบุรุษ หนังสือ Kokoro no Nooto หรือ Notebook for the 

Heart ในภาษาอังกฤษ นักวิจารณมีความหวงใยในสถานการณที่เกิดขึ้นเกรงจะเกิดสถานการณที่

เลวรายลง การบริหารงานของรัฐบาลนายอาเบะ ไดเสนอใหมีการศึกษาคุณธรรมโดยยกระดับจาก

การศึกษาในพื้นที่เปนการศึกษาตามหลักสูตรอยางเปนทางการ ซึ่งสงผลใหครูผูสอนมีอิสระในการจัด

เนื ้อหาการเรียนการสอนนอยลง และตองหันไปใชแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน คือ 

Watashitachi no Doutolu วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงศึกษาความถูกตองตามกฎหมายของการวิจารณ

ในแงประวัติศาสตรการศึกษาคุณธรรม การศึกษาวิเคราะหแบบเรียนการศึกษาคุณธรรมในปจจุบัน 

และความแตกต างระหว างแนวการสอนการศ ึกษาค ุณธรรมระหว างแนวการสอนของ

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุนและสภาพการสอนที่เปนจริงในหองเรียน โดยไดวิเคราะหตามแนวทางที่

กําหนดไวในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน วิจารณแบบเรียน Kokoro no Nooto ฉบับเกา 

โดยใชเวลากวา 5 เดือนในการศึกษาขอมูลในโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงโตเกียว  

 แนวคิดดังกลาวสงผลใหสหภาพครูญี่ปุนคัดคานการบังคับใหจัดการศึกษาคุณธรรมเปน

รายวิชาเพิ่มเติม ของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุน เน่ืองจากมีการสอนการศึกษาคุณธรรมสอดแทรกใน

ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมของโรงเรียนอยูแลว 

Sam Bamkin (2015, pp. 20-23) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียน

ประถมศึกษาในประเทศญี่ปุน (Moral Education at Japanese elementary school) ผลการ



94 

 

ศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนชาวญี่ปุนมีการจัดการศึกษาใหแกเด็กชาวญี่ปุน 4 ประเภท คือ 1) การ

จัดการศึกษาโดยศูนยการเรียนรูชุมชน (Education at Community Learning Center หรือ 

Kominkan) ผูทําหนาที่เปนผูสอนในศูนยการเรียนรูชุมชนเปนคนที่เกษียณอายุแลว จัดการสอนให

เด็กไดรับประสบการณตาง ๆ เชน การฝกปฏิบัติทํางานศิลปะแบบดั้งเดิม การเตนรํา การทําอาหาร 

การพูด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ 2) การจัดการศึกษาที่บาน (Education at Home) เปน

การสรางความสัมพันธระหวางเด็กกับครอบครัว มีการสอนเกี่ยวกับการแสดงความรักตอกัน การ

รับประทานอาหารดวยกัน การฟงสิ่งที่ตองปฏิบัติเมื่อไปโรงเรียน  3) การจัดการศึกษาในโรงเรียน 

(Education at Schools) จัดการสอนคุณธรรมสอดแทรกในทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมของโรงเรียน 

และมีรายวิชาการศึกษาคุณธรรมโดยเฉพาะทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปนการพัฒนาทักษะดานวิชาการใหเขมแข็ง ปลูกฝงความเปนมนุษย

ที ่สมบูรณ พัฒนาสุขภาพ เสริมสรางรางกายใหแข็งแรง และ 4) การจัดการศึกษาโดยชุมชน 

(Education in Community) จัดการสอนเกี่ยวกับการทักทาย การระมัดระวังอันตราย โดยชุมชนมี

สวนรวม จากการที่เด็กญี่ปุนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้ง 4 แหลง สงผลใหเด็กไดรับการฝกปฏิบัติ

ดานคุณธรรมเขมแข็ง สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได 

Minkang Kim  and Derek Sankey (2008, pp. 283-298) ไดศึกษาเรื่องการเขาถึง

ระบบพลวัตรในการพัฒนาคุณธรรมและการศึกษาดานศีลธรรม: การตอบสนองตอ JME พบวา ดวย

วิธีการพัฒนานี ้เปนแนวคิดที ่เหมาะสมกับจิตใจและศีลธรรมอยางเหมาะสมและถาเปนเชนนั ้น        

เราสามารถใหการพัฒนาคุณธรรมแกมนุษยไดในขณะที่แบบจําลอง Piagetian และ Kohlbergian 

กําลังถูกทอดทิ้งในการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ ในการแกปญหาดังกลาว มีสวนรวมในการคนหา

การบูรณาการรูปแบบใหมของทํางานดานคุณธรรมที่ไดกลาวไว รายงานพิเศษของวารสารการศึกษา

ดานคุณธรรม ฉบับเดือนกันยายน 2008 (37 [3]) รายงานนี้ใหเหตุผลวาแนวคิดเรื่องการพัฒนา

คุณธรรมมีความชอบธรรมอยางเต็มที่ แตเด็กแตละคนเปนสิ่งมีชีวิตที่จดัระเบียบตัวเองไดอยางรวดเร็ว

ซึ่งการพัฒนามีความผันแปรแบบพลวัตรสูงและไมเปนเชิงเสนบอยครัง้ โดยการดูเด็กแตละคนในความ

เปนอยูและการยอมรับตนเอง แนวคิดที่วาการพัฒนาคุณธรรมคือความเปนพลวัตรและเกิดขึ้นจาก

ความสมัครใจ รายงานฉบับน้ีช้ีไปที่เรื่องราวของการพัฒนาคุณธรรมที่เปดชองทางใหมสําหรับการวิจัย

ทางการศึกษาและการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียน 

Benjamin Schwamberger and Matthew Curtner-Smith (2018, pp.546-566) ได

ศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณธรรมในการศึกษาดานกีฬา : ศึกษาเฉพาะกรณีครูฝกสอนที่เนนการเรียนการ

สอน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อการขัดเกลาทางอาชีพที่ชี้ใหเห็นวาครูที่มุงเนนการสอนมี

แนวโนมที่จะสงมอบการศึกษาดานกีฬา (Sport Education : SE) ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและมี

เงื่อนไขการเลนกีฬาและพฤติกรรมการเลนกีฬาที่ยุติธรรม วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ กําหนด
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ขอบเขตเฉพาะการเรียนการสอนของครูฝกสอน, การสงเสริมคุณธรรม และพฤติกรรมการเลนกีฬา 

ในขณะจัดกิจกรรมการสอนสอนเด็กมัธยมตน จํานวน 38 คนในฤดูกาลที ่สองของการแขงขัน

แฮนดบอล วิธีการศึกษาใชมุมมองทางทฤษฎีที่ใชคือการพัฒนาเชิงสรางสรรค ผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนหลายคนไดรับความเขาใจที่ซับซอนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะปจจุบันของโลก แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการกีฬาและการเลนที่ยุติธรรม ในหลายโอกาสความตั้งใจของนักเรียนที่มีทักษะทางกีฬา

มากขึ ้นที ่จะมีสวนรวมในบริบทพฤติกรรมกีฬาขณะที่การเลนเกมเปนสิ ่งที่คาดไมถึงเชนเดียวกับ    

เวอรช่ันการศึกษาดานกีฬา (SE) และการสอนของเขาเกี่ยวของกับผลลัพธเชิงบวกเหลาน้ีมาก อยางไร

ก็ตามนักเรียนที่มีทักษะทางกีฬามากมีความเต็มใจที่จะมีสวนรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการกีฬา เมื่อ

ไดรับการฝกฝนมากข้ึนยังคงรักษาแนวคิดสากลของพฤติกรรมการเลนกีฬาและการเลนที่เปนธรรม 

ในทางกลับกันนักเรียนที่ไดรับการฝกฝนนอยกวาไดรับการดูแลตามแนวคิดสากลของพฤติกรรมการ

เลนกีฬาและการเลนที่ยุติธรรมเมื่อการแขงขันเริ่มขึ้น  ผลการศึกษายืนยันวารูปแบบบริสุทธิ์ของ

แบบจําลอง SE เปนสื่อกลางที่ยอดเย่ียมในการพัฒนาพฤติกรรมการเลนกีฬาและการเลนที่ยุติธรรม 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศพบวาการจัดการศึกษา

ดานคุณธรรมและการสงเสรมิคุณธรรมในสถานศึกษา มีคุณธรรมและหลักธรรมที่มีความสําคัญตอการ

พัฒนาสังคม หลาย ๆ ประเทศเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมในระดับ

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ แกปญหาการละเลยศีลธรรม ชวยใหคน   

ในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม อันจะสงผลใหคนในสังคมอยูกันอยางสงบสุข ผูวิจัย     

ในฐานะผูบริหารจึงนํามาใชเปนแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมบริหาร 

 

สรุป 

  จากการศึกษาเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาแนวคิดทฤษฏี รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผู ทรงคุณวุฒิ  ผูวิจัย      

ไดสรุปแนวคิดการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช

แนวคิดกระบวนการบริหารโรงเรียน รูปแบบ PIE  ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 ข้ันตอน คือ การ

วางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)               

และแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมหาประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญู ความซื ่อสัตยสุจริต        

ความรับผิดชอบ และอุดมการณคุณธรรม หลักโลกบาลธรรม คือ หิริ โอตตัปปะ เปนแนวทาง

ดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
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บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ครั้งนี้ เปนการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed  

Methods Research)  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา และ 3) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยในบทนี้ประกอบดวยสาระสําคัญ   

หกประการ ไดแก 1) วิธีการและขั ้นตอนในการวิจัย 2) ระเบียบวิธ ีการวิจ ัย 3) ประชากร               

และกลุมตัวอยาง  4) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  5) การเก็บรวบรวมขอมูล และ 6) การวิเคราะหขอมลู

และสถิติที่ใช ซึ่งแตละประการมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

3.1 วิธีการและข้ันตอนในการวิจัย 

 เพื ่อใหการวิจัยดําเนินไปตามวิธีการและขั ้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย  สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  ผู วิจัยจึงไดกําหนดขั ้นตอนดําเนินการวิจัยไวสามขั้นตอน        

คือ 1) การศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  2) การสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ 3) การประเมินและ

รับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ขั้นตอนที่  1 : การศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

 การศึกษาองคประกอบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เปนการศึกษาวิเคราะหสภาพขอเท็จจริงในปจจุบัน

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ตามวัตถุประสงคการวิจัยในขอ 1 โดยผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
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 1. ศึกษาวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานสําหรับเปนกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

 2.  ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังก ัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา และสัมภาษณผ ู เชี ่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) 

โดยผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง และใชการวิเคราะหขอมูลจาก

การสัมภาษณดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 การพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้เปนการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม       

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามวัตถุประสงคการวิจัย

ในขอ 2 เพื่อกําหนดกรอบการพิจารณารูปแบบ โดยผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

 1. นําผลที่ไดจากการศึกษาองคประกอบ ในขั้นตอนที่ 1 มาเปนพื้นฐานของการสราง

เครื่องมือเพื่อสรางรูปแบบ 

 2. เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อาศัย

ขอมูลจากการศึกษาองคประกอบเกี ่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใชแบบสอบถามระดับการปฏิบัติ

และแบบตารางวิเคราะหและสังเคราะห จากนั้นนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก 

โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เปนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดกําหนด

ขนาดโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-680)     

ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับ

คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จํานวนทั้งสิ้น 136  โรงเรียน โดยมีผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรักษาการในตําแหนง

ผู อ ํานวยการสถานศึกษา โรงเร ียนละ 1 คน  รวม 136 คน หัวหนางาน โรงเร ียนละ 1 คน           

รวม 136 คน  ครูผูรับผิดชอบโครงการ 1 คน รวม 136 คน และครูผูสอน โรงเรียนละ 1 คน รวม 

136 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  544  คน 

 3.  วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) จากขอมูล

องคประกอบทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถามการวิจัย โดยในขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบเชิง
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ยืนยัน เพื่อพิสูจนความถูกตองของโมเดลการวัดที่เกี่ยวกับโครงสรางขององคประกอบวาองคประกอบ

แตละองคประกอบประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง และแตละตัวแปรควรมีนํ ้าหนักหร ืออัตรา

ความสัมพันธกับองคประกอบมากนอยเพียงใด ตรงกับที่ผูวิจัยคาดคะเนไวหรือไม กลาวโดยสรุป         

เพื ่อตองการทอสอบวาตัวองค ประกอบนี ้ตรงกับโมเดล หรือตรงกับทฤษฎีท ี ่ม ีอย ู หร ือไม                   

แลวดําเนินการสรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   

     4.  สรุปผลจากการวิเคราะหองคประกอบและความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ ่มเติม            

จากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อนําไปสูการสรางโครงรางรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

     5.  กําหนดโครงรางรูปแบบ  ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูลที ่ไดจากผลการวิเคราะห

องคประกอบ และความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง  เพื่อกําหนดโครงรางรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา .ในข้ันตอนน้ีจะไดโครงรางรูปแบบ  ดังแสดงในภาพที่  3.1 

 

 

                                           +                                   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.1   วิธีการกําหนดโครงรางรูปแบบ   

 

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 การประเมินและรับรองรูปแบบในขั้นตอนที่สามนี้ เปนการประเมินและรับรองโครงราง

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบ 

ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ของกลุม่ตวัอย่าง 

ความคิดเห็นของ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

การสงัเคราะห์ 

 

โครงร่างรูปแบบ 
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ประถมศึกษา ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 โดยการประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบตนแบบ      

ที่สรางข้ึน  ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.  ประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบ  ผูวิจัยนําโครงรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พรอมแบบ

ประเมิน จัดสงไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ประเมินและรับรองรูปแบบที่

พัฒนาข้ึนสี่ดานตามมาตรฐานการประเมินที่  Madaus, Scriven, & Stufflebeam, (1983) กําหนด 

ในสี่ดาน  คือ ความถูกตอง (Accuracy Standard) ความเหมาะสม (Propriety Standard)  ความ

เปนไปได (Feasibility Standard) และความเปนประโยชน (Utility Standard)  เพื่อนํามาสรุปผล

และปรับปรุงใหเปนรูปแบบที่มีคุณภาพ  โดยเกณฑการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดย

อาศัยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกําหนดคุณสมบัติไว 4 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 

ผู เชี่ยวชาญที่เปนผู บริหารโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน 4 คน กลุมที่ 2 ผูเช่ียวชาญที่เปนผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน เนื่องจากตั้งแตป 2561 

เปนตนมา สถานศึกษาทุกแหงเปนโรงเรียนคุณธรรม สามารถสงเขารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

ระดับ 2 ดาวได กลุมที่ 3 ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่มีโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาวอยูในเขตพื้นที่ และเคยเปนผูอํานวยการโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เน่ืองจากเปนผูขับเคลื่อนนโยบาย นํานโยบายสูการ

ปฏิบัติ และ กลุมที่ 4 ผูทรงคุณวุฒิที่เปนหัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบดานการนิเทศ รวมทั้งสิ้น 17 คน 

เครื่องมือที่ใช คือ แบบประเมินรูปแบบ 

สําหร ับการดําเนินการในการประเมินและร ับรองโครงร างรูปแบบนั้น  ผู ว ิจ ัยติดตอ

ประสานงานกับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สําหรับการประเมินรูปแบบ       

ที่สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานสามขั้นตอน คือ  1)  เตรียมขอสรุปผลการวิจัยสําหรับให

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินและรับรองในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม 

ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบสรางขึ้น  2)  ผูวิจัยดําเนินการใหมีการประเมิน

โดยสงเดินทางไปสงแบบประเมินดวยตนเอง สงแบบประเมินทางไปรษณียหรืออีเมล (E-mail)         

ใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  17 คน พิจารณาประเมินโครงรางรูปแบบในประเด็นดาน

ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง/พัฒนาใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  ซึ ่งแบบประเมินดังกลาวเปนแบบมาตรประมาณคา           

5 ระดับ นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งคาเฉลี่ยตองไมต่ํา

กวา 3. 50 ตามประเด็นการประเมินสี่ดานจึงจะถือวาไดรับการรับรอง และ 3)  เก็บรวบรวมขอมูล
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จากการประเมินโดยการพิจารณาเน้ือหาของรูปแบบที่สรางขึ้น และเพื่อรับรองในประเด็นของดาน

ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน 

  2. สรุปผลและนําเสนอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

  3. การปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยนําผลสรุปการประเมินและรับรองรูปแบบมาใชเปน

แนวทางปรับปรุงแกไข แลวสรุปเปนรูปแบบฉบับสมบูรณที่สารถนําไปใชได 

 ข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินการวิจัยดังกลาวมาแลวขางตนน้ัน  ผูวิจัยไดสรุปดังแสดงใน

ภาพที่  3.2  
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ภาพท่ี  3.2   สรุปขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย  

 

 

ข้ันตอนท่ี 1 

การศึกษา

องคประกอบ 

ข้ันตอนท่ี 2 

การพัฒนา

รูปแบบ 

 
สรุปผลจากการวิเคราะหองคประกอบหลักและความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 136 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน เพื่อนําไปสูการ

กําหนดโครงรางของรูปแบบ 

ประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบที่สรางขึ้นโดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

17 คน โดยวิธีพิจารณาในประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และ

ความเปนประโยชน  เพื่อตรวจสอบและรับรองผลสรุปการวิจัยตามประเด็นดังกลาว 

สรางเปนโครงรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นําองคประกอบหรือกรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษาองคประกอบในขั้นตอนที่ 1 มา

เปนพื้นฐานของการสรางเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามระดับการปฏิบัติ จากนั้นนํา

เครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ  

สรุปผล แกไขปรับปรุง และนําเสนอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 3 

การประเมิน

และรับรอง

รูปแบบ 

ศึกษากรอบแนวคิดและสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 

กําหนดโครงรางรูปแบบตนแบบโดยใชวิธีวิเคราะหและสังเคราะหจากผลการ

วิเคราะหองคประกอบ  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง   

ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  เพื่อใหไดองคประกอบเก่ียวกับรูปแบบ 
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3.2  ระเบียบวิธีการวิจัย 
      เพื่อใหไดคําตอบตามคําถามวิจัยที ่ผ ูวิจัยไดกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดประเด็นและ

รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยไว ตามระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี  

3.2.1  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบรหิารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูวิจ ัยไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้         

โดยแบงเปนตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรที่ศึกษา และตัวแปรรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม   

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1)  ตัวแปรพื้นฐาน ประกอบดวย สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล ไดแก       

                  (1)  เพศ หมายถึง  1) ชาย   และ  2) หญิง         

                      (2)  อายุ ในที ่นี้ หมายถึง อายุตามปปฏิทิน โดยเศษของปที ่มากกวาหกเดือน

นับเปนหน่ึงป จําแนกเปน  1) ต่ํากวา  26  ป  2)  26-35 ป  3)  36-45 ป   และ  4)  46  ปข้ึนไป   

        (3)  วุฒิการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใหขอมูล จําแนกเปน    

1)  ปริญญาตรี  2) ปริญญาโท  และ 3) ปริญญาเอก 

     (4)  ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน หมายถึง ตําแหนงในปจจุบันของผูใหขอมูล ไดแก     

1) ผูอํานวยการสถานศึกษา  2) หัวหนากลุม  3) ผูรับผิดชอบโครงการ  และ 4)  ครูผูสอน    

     (5)  ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน  หมายถึง ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน

ของผูใหขอมูล จําแนกเปน  1) ต่ํากวา 5 ป   2)  5-10 ป   3)  11-15 ป   4) 16  ปข้ึนไป  

 2)  ตัวแปรที่ศึกษา  ในการวิจัยครั้งน้ี  มีตัวแปรที่ศึกษา  ดังน้ี 

                   ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก  

1.5.2.1 ตัวแปรแนวคิดการบริหารแบบ PIE ประกอบดวย การวางแผน การนําไปใช 

และการประเมินผล  

1.5.2.2 ตัวแปรแนวคิดการบริหารโรงเรียนคุณธรรม มีหาดาน ประกอบดวยความ

พอเพียง  ความกตัญู ความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ และอุดมการณคุณธรรม    

1.5.2.3 ตัวแปรแนวคิดโลกบาลธรรม 

1.5.2.4 ตัวแปรที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

1.5.2.5 ตัวแปรรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.3.1  ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติ

เขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ในปการศึกษา 2562 จํานวน 209 แหง   

  3.3.2  กลุมตัวอยาง   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  มีวิธีเลือกและสุมตัวอยาง ซึ่งกําหนดไดสองประเภท   

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   1)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาขอมูลเบื้องตน (Baseline Study) เปนกลุมเปาหมาที่เลือก

มาเพื ่อทําการศึกษาองคประกอบเกี ่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สําหรับการตอบคําถามวิจัยขอ 1 ไดแก  

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาหรือเคยเปนผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว หรือผ ู บร ิหารการศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาหรือเคยเปนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 3 ดาว  โดยมีหลักเกณฑในการเลือก คือ เปนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษาที่มี

ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาพรวม  จํานวน  5 คน และผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผูเคยเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มี

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  จํานวน 1 คน รวม 6 คน 

  2)  กลุมตัวอยางที่สุมมาเพื่อทําการศึกษาสําหรับการตอบคําถามวิจัยขอ 2  ไดแก โรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปนกลุมตัวอยางที่ผู วิจ ัยได

กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-680)          

ไดกล ุ มตัวอยางเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา จํานวนทั้งสิ ้น           

136 โรงเรียน  

ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน หัวหนากลุม

งาน โรงเรียนละ 1 คน รวม 136 คน  ครูผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 1 คน รวม 136 คน  และ

ครูผูสอน โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 544  คน 

เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง ผู วิจ ัยไดดําเนินการโดยใชเทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง      

ตามข้ันตอนดังน้ี 
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1.  กําหนดการประมาณขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & 

Morgan (1970, pp. 607-680) จากโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการ

พิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการ

พิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว จํานวนทั้งสิ ้น 136 โรงเรียน      

(จากประชากรทั้งสิ้น 209 โรงเรียน) 

2.  จําแนกกลุมตัวอยาง โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

โดยจําแนกตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

เรื่อง ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ระดับ 4 ดาว 

3.  สุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แลวกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณตามอัตราสวน  

จากเทคนิคและวิธีการสุมตัวอยางในแตละข้ันตอนขางตน มีรายละเอียด ดังน้ี 

    ขั้นท่ี 1 กําหนดชั้นภูมิและผูใหขอมูลหลัก 

              1) กําหนดใหประชากร ไดแก โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที ่มี

คุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 209 โรงเรียน เปนช้ันภูมิของการสุม 

  2) กําหนดใหโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการ

พิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 136 โรงเรียน เปนกลุมตัวอยาง 

  3) กําหนดใหผ ู อํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุ มงาน คร ูผู ร ับผิดชอบ

โครงการ และครูผูสอน เปนผูใหขอมูลหลัก 

      ขั้นท่ี 2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางและการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 

  1) จากประชากร ที่เปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขา

รับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 209 โรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง

สําเรจ็รูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970,  pp. 607-680) ไดกลุมตัวอยางเปน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น  136  โรงเรียน  

  2) สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratifiled Random Sampling) โดยคํานวณ

กลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากร ไดกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว      

ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัด



105 
 

สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา โดยจําแนกตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเขารับ

การพิจารณายกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ดังรายละเอียดที ่ปรากฏใน

ตารางที่ 3.1   
 

ตารางท่ี  3.1  ประชากร กลุมตัวอยาง โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                  ประถมศึกษา  

เขตตรวจราชการ 

ตามประกาศ สพฐ. 

ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

เขตตรวจราชการที่ 1 8 5 

เขตตรวจราชการที ่2 11 7 

เขตตรวจราชการที ่3 6 4 

เขตตรวจราชการที ่4 55 36 

เขตตรวจราชการที ่5 19 13 

เขตตรวจราชการที ่6 3 2 

เขตตรวจราชการที ่9 9 6 

เขตตรวจราชการที่ 10 18 12 

เขตตรวจราชการที ่11 8 5 

เขตตรวจราชการที ่12 22 14 

เขตตรวจราชการที ่13 8 5 

เขตตรวจราชการที่ 14 14 9 

เขตตรวจราชการที่ 16 6 4 

เขตตรวจราชการที่ 17 11 7 

เขตตรวจราชการที ่18 11 7 

รวม 209 136 

 

      ขั้นท่ี 3 กําหนดโควตา (Quota) และทําการสุมแบบงาย 

  1) เมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลว  ผูวิจัยกําหนดโควตา โดยกําหนดผูใหขอมูล 

คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน หัวหนางาน โรงเรียนละ 1 คน 

จํานวน 136 คน ครูผู รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน  และครูผู สอน 

โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  544  คน 
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2)  เมื่อกําหนดผูใหขอมูลแลว เลือกแบบเจาะจงในกรณีที่เปนผูอํานวยการ

สถานศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการ และครูสอน สวนหัวหนางานโดยใชวิธีจับฉลากเพื่อเปนผูใหขอมูล   

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.2   
 

ตารางท่ี  3.2  ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลตามเขตตรวจราชการของโรงเรียนคุณธรรม  

                   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

เขตตรวจราชการ 

ตามประกาศ สพฐ. 

ลงวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2562 

 

ประชากร 

(โรงเรียน) 

 

กลุม

ตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

 ผูใหขอมูล   

ผู 

บริหาร 

(1 คน) 

หัวหนา

งาน 

(1 คน) 

ผูรับ 

ผิดชอบ

โครงการ 

(1 คน) 

ครู 

ผูสอน 

(1 คน) 

 

รวม 

เขตตรวจราชการที่ 1 8 5 5 5 5 5 20 

เขตตรวจราชการที ่2 11 7 7 7 7 7 28 

เขตตรวจราชการที ่3 6 4 4 4 4 4 16 

เขตตรวจราชการที ่4 55 36 36 36 36 36 144 

เขตตรวจราชการที ่5 19 13 13 13 13 13 52 

เขตตรวจราชการที ่6 3 2 2 2 2 2 8 

เขตตรวจราชการที ่9 9 6 6 6 6 6 24 

เขตตรวจราชการที่ 10 18 12 12 12 12 12 48 

เขตตรวจราชการที ่11 8 5 5 5 5 5 20 

เขตตรวจราชการที ่12 22 14 14 14 14 14 56 

เขตตรวจราชการที ่13 8 5 5 5 5 5 20 

เขตตรวจราชการที่ 14 14 9 9 9 9 9 36 

เขตตรวจราชการที่ 16 6 4 4 4 4 4 16 

เขตตรวจราชการที่ 17 11 7 7 7 7 7 28 

เขตตรวจราชการที ่18 11 7 7 7 7 7 28 

รวม 209 136 136 136 136 136 544 

 

3.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ จํานวน 3 ชุด โดยแนวทางการสราง

เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
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เคร่ืองมือชุดท่ี 1  ไดแก แบบสัมภาษณ  มีลักษณะเปน 2แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

0(Semi-Structured Interview Form) ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการ 0นําผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบและรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาเปนแนวทางในการสราง  ประกอบดวยแนวคําถาม       

ที่เปนขอเท็จจรงิในปจจบุันเกีย่วกับรปูแบบการบรหิารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางครบถวนทุก

ประเด็น ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ทาน โดยนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณในภาพรวม ตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1  

         เคร่ืองมือชุดท่ี 2  ไดแก แบบสอบถามระดับการปฏิบัติการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน ครูผูรับผิดชอบ

โครงการ และครูผู สอน เปนแบบสอบถามที่สรางขึ ้นโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาวิเคราะห

องคประกอบ และแนวทางการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา นําขอมูลที่ไดไปใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA)  ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

        เคร่ืองมือชุดท่ี 3  ไดแก แบบตารางวิเคราะหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม  โดยนํา

ผลจากขอคําถามปลายเปดที่เปนขอคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะเกี่ยวกับองคประกอบและ     

แนวทางการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมจากแบบสอบถามที่ไดรับจากผูใหขอมูล มาเปนขอมูล

พื้นฐานประกอบการพิจารณากําหนดโครงรางรูปแบบ  

        เครื ่องมือชุดที่ 4  ไดแก แบบประเมิน โดยประเมินใน 4 ดาน คือ ดานความถูกตอง 

(Accuracy Standard) ความเหมาะสม (Propriety Standard) ความเปนไปได (Feasibility 

Standard) และความเปนประโยชน (Utility Standard) ในการนํารูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใชจริง โดยผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยนําผลการประเมินทั้ง 4 ดาน มาวิเคราะหและสรุปผลเพื่อรับรอง

รูปแบบโดยตองไดคาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.50  จึงถือวารูปแบบที่สรางขึ้นไดรับการรับรอบ  หากได

คาเฉลี่ยต่ํากวา 3.50 ถือวารูปแบบที่สรางข้ึนไมไดรับการรับรอง 

 3.4.1 การสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ มาสังเคราะหเปนขอมูล
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องคประกอบ แลวใหอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธตรวจสอบความถูกตอง โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปนสามตอน ดังน้ี 

    ตอนที่ 1  เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปน

กลุมตัวอยาง ซึ่งมีลักษณะเปนนามบัญญัติ (Nominal Scale) ประกอบดวย  เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  

และตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ  

    ตอนที่ 2  เปนขอคําถามวัดระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีประเด็นตัวแปรตาง ๆ ตามที่นิยามไว 

มีลักษณะของขอมูลเปนมาตราอัตราสวน (Ratio Scale) ชนิดมาตราประมาณคา (Rating Scale)       

5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (1967)  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมี

เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 

4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก  

3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง  

2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย   

1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด 

     ตอนที่ 3  เปนขอคําถามปลายเปด (Open-Ended) เปนขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบและแนวทางการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

     การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้น มาวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และการวิเคราะหความเที่ยงหรือ

ความเช่ือมั่น(Reliability) มีรายละเอียด ดังน้ี 

    1) การวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของ

แบบสอบถามวา เน้ือหาของขอคําถามน้ัน วัดไดตรงกับเน้ือหาของเรือ่งทีนิ่ยามศัพทไว โดยผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 คน พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item – Objective Congruence : IOC) 

ระหวางขอคําถามและนิยามศัพท และความเหมาะสมของภาษา โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 

       ใหคะแนน +1  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันมีความตรง สอดคลองกับนิยามศัพท 

       ใหคะแนน  0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันมีความตรง สอดคลองกับนิยามศัพท 

       ใหคะแนน -1  เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันไมมีความตรง สอดคลองกับนิยามศัพท 

  นําขอคําถามในแบบสอบถามแตละขอของแบบสอบถามแตละฉบับที่ผานการตรวจสอบ  

และเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน มาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และ
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ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซึ่งตองมีคาดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต 0.60  ข้ึนไป  จึงจะ

ถือวาใชได  

 สูตรในการคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง ดังน้ี 

                                    
N

R
IOC

∑=  

เมื่อ            IOC     =   ดัชนีความสอดคลอง 

    =   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 

และผูทรงคุณวุฒิในแตละระดับความสอดคลอง 

     N =    จํานวนผูเช่ียวชาญ 

  คัดเลือกขอคําถามที่มีผลการวิเคราะหความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.60 ขึ้นไปไวใช ได

คาความตรงเชิงเน้ือหาต้ังแต 0.60 – 1.00 โดยปรับปรุงสํานวนภาษาในแบบสอบถามตามคําแนะนํา

ของผูเช่ียวชาญ  

 2)  การวิเคราะหความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง แตไมใชกลุมตัวอยางวิจัย 

จํานวน 30 คน จากน้ันนําแบบสอบถามมาตรวจคุณภาพเพื่อวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α -coefficient) ของ Cronbach (Burns & Grove,1997, pp 42-50)  พบวา 

แบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach เทากับ .89 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟา    

มีคามากกวา 0.70 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, หนา 99) จึงจะถือวาอยูในเกณฑที่เปนที่ยอมรับได 

 จากที่กลาวมาสามารถสรุปเปนข้ันตอนการสรางเครื่องมือตามภาพที่  3.3 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∑R 
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       ข้ันตอนการวิจัยที่  1 

 

 

 

 

 
     

       ข้ันตอนการวิจัยที่  2                 

3. นําผลจากการศึกษาองคประกอบมาเปนพื ้นฐาน แลวสรางเครื่องมือชุดที่ 2 ไดแก  แบบสอบถาม    

ระดับการปฏิบัติ พรอมคําถามปลายเปดเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)         

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา         

ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

       ข้ันตอนการวิจัยที่  3                      

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.3  ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 

 

1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เก่ียวของกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา 

 

2. สรางเครื่องมือชุดที ่ 1 ไดแก แบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง พรอมคําถามปลายเปด เพื่อศึกษา

องคประกอบเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา ตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1 

4. สรางเครื ่องมือชุดที ่ 2  ไดแก แบบสอบถาม ดวยวิธีการวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  และวิเคราะหความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability)  โดย

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และหาคาความเที่ยงโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach)   

5. สรางเครื่องมือชุดที่ 3 ไดแก  แบบตารางบันทึกขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยนําขอมูลจากคําถาม

ปลายเปดขอคิดเห็นและขอเสนอเกี ่ยวกับองคประกอบและแนวทางการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม       

ที่ไดจากตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม มาเปนขอมูลประกอบการกําหนดโครงรางรูปแบบ  

6.  สรางเครื่องมือชุดที่ 4 ไดแก แบบประเมิน ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากการประเมินโครงรางรูปแบบ        

โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นความถูกตอง  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  และความเปน

ประโยชน 



111 
 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยเครื่องมือชุดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลในการวิจัย เพื่อขอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 

เกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบการบริหารงานโรงเรยีนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 

2.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลในการวิจัย จากกลุมตัวอยาง จํานวน 136 โรงเรียน โดยวิธีการจัดสงทาง

ไปรษณีย และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) และการไปเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยกําหนดการ

สงกลับดวยวิธีบรรจุแบบสอบถามลงในซองปดผนึกหรือรวบรวมสงกลับคืนผูวิจัยภายในระยะเวลาที่

กําหนด ไดแบบสอบถามคืน 135 โรงเรียน จํานวน 540 ฉบับ โรงเรียนคิดเปนรอยละ 99.26  

3.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลในการวิจัย ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน เพื่อพิจารณา

ประเมินโครงรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาในดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยวิธีการ

นําไปเก็บขอมูลดวยตนเอง การจัดสงทางไปรษณีย และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยนัด

วันรับแบบประเมินคืนตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

3.6  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 การวิเคราะหขอมูลเพื ่อตอบคําถามการวิจัยนั ้น มีกระบวนการดังนี ้คือ เมื ่อผู วิจัยได

สัมภาษณและรวบรวมแบบสัมภาษณมาแลวทั้งหมด  ไดสํารวจความสมบูรณของแบบสัมภาษณแลว

ทําการวิเคราะหขอมูล  และเมื ่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลวทั้งหมด ไดสํารวจความ

สมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

        1.  เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั่วไปที่ได

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis)ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิโดยใชหลักการวิเคราะห แบบสราง

ขอสรุปอุปนัย (Analytic Induction) สรุปและแจกแจงความถ่ีของผูตอบแตละรายการ 
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   2.  เพื ่อนําไปสู การตอบคําถามการวิจัยขอที ่ 2  ผู วิจ ัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับ คือ วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามระดับการปฏิบัติที่มีลักษณะเปน      

นามบัญญัติ (Nominal Scale) ในรูปแจกแจงตารางความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  

จากนั้นวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบยอยซึ ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative Data) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราอัตราสวน (Ratio scale) ที่ไดจากแบบสอบถามระดับ

การปฏิบัติ ชนิดมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก  1) การคํานวณหา

คาเฉลี่ย (Mean) 2) การคํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 3) การ

คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation)  ซึ่งในการนําเสนอขอมูล  ผูวิจัย

จะเสนอในรูปตารางวิเคราะหคาเฉลี่ย โดยมีเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยตามแนวทางของ Best (1970, 

p.190)  ดังน้ี 

       4.50 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 

       3.50 - 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับงานมาก 

       2.50 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

       1.50 - 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  

       1.00 - 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

  ในการวิเคราะหหาคาเฉลี ่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ ์การกระจาย 

ดังกลาวน้ัน เปนแนวทางพื้นฐานของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor  

Analysis) ซึ ่งสามารถนํามาใชเพื ่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลที ่จะนําไปวิเคราะห

องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา กลาวคือ ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหาคาเฉลี ่ย โดยใชเกณฑคาเฉลี่ย 

เทากับหรือมากกวา 3 (สุทธิธัช คนกาญจน, 2547) และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย โดยใชเกณฑ

เทากับหรือนอยกวา 20% (สุทธิธัช คนกาญจน, 2547) จากนั้นวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Correlation Co-efficiency) ของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหองคประกอบ ตองมีคาความสัมพันธของ

ขอมูลเบื้องตนกอนนําไปวิเคราะหโดยใชเกณฑมากกวาหรือเทากับ .30 (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล 

วิจิตวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, 2557 : 97)ถือวาเปนขอมูลที่ควรนํามาตรวจสอบความ

เหมาะสมเพื่อที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบ โดยใชมาตรวัดความเพียงพอของการสุมของไคเซอร-

ไมเยอร-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, MSA) เพื่อวัดความ

เหมาะสมของขอมูลโดยเปนการยืนยันวาขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ไดหรือไม (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตวรรณา และ     

รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, 2557 : 97)  ซึ่งคา KMO ตองมากกวา .50 จึงจะแสดงวาขอมูลมีความ
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เหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบ โดยรายละเอียดการแปลความหมายระดับความเหมาะสม 

ดังที่ปรากฏในตารางที่ 3.4    
 

ตารางท่ี  3.3  คา  KMO และการแปลความหมาย 

คา  KMO ความหมาย 

     .80  ข้ึนไป               เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก 

     .70 - .79               เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดี 

     .60 - .69               เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบปานกลาง 

     .50 - .59               เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบนอย 

   นอยกวา .50               ไมเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบ 

  

จากน้ันนําไปทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชมาตรวัดของบารทเลทท 

(Bartlett’s Test of Sphericity) ซึ ่งมีสถิติทดสอบที่แจกแจงโดยประมาณแบบไค-สแควร            

(Chi-square)  โดยถาคาไค-สแควรมีคามากหรือคานัยสําคัญทางสถิติ (Significance) มีคาตํ่ากวา

นัยสําคัญ (คาอัลฟา) ที่กําหนด (ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05) แสดงวาตัวแปร   

มีความสัมพันธกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

สําหรับสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D.) จะพิจารณาและแปล

ความหมาย ดังที่ปรากฏในตารางที่  3.3  
 

ตารางท่ี  3.4  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมาย   

คา  S.D.             ความหมาย 

       0.0   ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบไมมีการกระจาย 

      ไมเกิน 1.00   ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบมกีารกระจายนอย 

      มากกวา 1.00   ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบมกีารกระจายมาก 
                

 ตอจากน้ัน ผูวิจัยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 

: CFA)  โดยการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางองคประกอบและกําหนด

น้ําหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางตัวบงชี้กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถาม เพื่อหาน้ําหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางองคประกอบ แลวทําการตรวจสอบความ

สอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่เปนโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 

โดยโมเดลนี ้เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory 
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Factor Analysis) เน่ืองจากมีขอจํากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห ซึ่งยอมใหวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันอันดับสองเทานั้น ดังนั้นการวิเคราะหจึงแยกเปนสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ

สรางสเกลองคประกอบ ข้ันตอนที่สองเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second 

Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อพัฒนาองคประกอบ โดยถือวาผลการวิเคราะหที่ไดจะ

ใกลเคียงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bratholomew, Knotts & Moustaki, 

2011) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลในแตละข้ันตอน ดังน้ี  

 1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 

Analysis) กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order Confirmatory Factor 

Analysis) เพื ่อสรางสเกลองคประกอบจากโมเดลการวัดขององคประกอบสี่องคประกอบ และได

ตรวจหาความเหมาะสมขององคประกอบในแตละโมเดลการวัดของแตละองคประกอบกอน โดยมี

แนวทาง ดังน้ี 

    (1) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบกับโมเดลการ

วัดของแตละองคประกอบ เพื่อพิจารณาวามีคาตางจากศูนยหรือไม ถาไมมีความสัมพันธกันแสดงวา  

ไมมีองคประกอบรวมกัน จึงไมมีประโยชนในการนําเมทริกซนั้นไปวิเคราะห เกณฑการพิจารณา คือ      

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (p < 0.01) (นงลักษณ วิรัชชัย, 2539) 

   (2) คาสถิติของ Bartlett’s ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซสหสัมพันธระหวาง   

ตัวแปรกับเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) โดยพิจารณาคา Bartlett’s test Of Sphericity 

และความนาจะเปนวามีความสัมพันธเหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไป

หรือไม โดยพิจารณาจากเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2539) 

   (3)  คาจากดัชนีไกเซอร  ไมเยอร ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 

Sampling Adequacy : MSA) ซึ่ง Kim and Muclle (1978, อางถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539 ) 

ไดเสนอไววา ถาคาดัชนีมากกวา 0.80 แสดงวาดีมาก และถาคาดัชนีนอยกวา 0.50 แสดงวาไมเหมาะ

ที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

    หากผลการทดสอบพบวาองคประกอบมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด จึงทําการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ

ทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดล

การวัดแตละองคประกอบ และนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหไปใชสราง

สเกลตัวบงช้ี เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปสูการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตอไป 
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 2. การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ ่งถาผลการ

วิเคราะหขอมูลครั้งแรกยังไมเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด ผูวิจัยตองปรับโมเดล เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ

ที่กําหนด ผูวิจัยใชคาสถิติในการตรวจสอบ ดังน้ี 

    1) คาไค-สแควร (Chi-square statistics :  χ 2 ) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติวาฟงกช่ันความกลมกลืนมีคาเปนศูนย ถาคาไค-สแควร (χ 2 ,) มีคาตํ่ามาก หรือยิ่งเขาใกลศูนย

มากเทาไร แสดงวาขอมูลโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ระดับการยอมรับ คือ ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ หรือคา P-Value มากกวา 0.05 หรือคาไค-สแควรสัมพัทธ (χ 2 /df,) มีคานอย

กวา 2.00 แสดงวาสอดคลองและกลมกลืน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2539) 

    2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of Fit Index : GFI) ซึ่งเปนอัตราสวนของ

ผลตางระหวางฟงกช่ันความกลมกลืนจากโมเดลกอนและหลังปรับโมเดลกับฟงกชั่น ความกลมกลืน

กอนปรับโมเดล คา GFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลนืกับขอมลูเชิงประจกัษ    

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2539 ; Tobias, S. & Carlson, J. E. 2010) 

    3) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) 

ซึ่งนํา GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดของชวงอิสระ (DF) ซึ่งรวมถึงจํานวนตัวแปรและขนาดกลุม

ตัวอยาง หากคา AGFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ    

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2539) 

    4) คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of 

Approximation : RMSEA) เปนคาที่บงบอกถึงความไมกลมกลืนของโมเดลที่สรางขึ้นกับเมทริกซ

ความแปรปรวนรวมของประชากร ซึ่งคา RMSEA ตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2539) 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชเกณฑในการตรวจสอบความกลมกลืนระหวางโมเดลที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ตามเกณฑของนงลักษณ วิรัชชัย (2539) สรุปไดตามตารางที่ 3.4 
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   ตารางท่ี  3.6  คาสถิติท่ีใชในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูล 

   เชิงประจักษ   

คาสถิติท่ีวัดความกลมกลืน ระดับการยอมรับ 

1. คา Chi-square statistics        

   (χ 2 ) 
χ 2 ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือคา P-Value มากกวา 

0.05 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืน 

2. คา χ 2 /df, มีคา < 2.00 หรอื < 5.00 

3. คา GFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืน 

4 คา AGFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืน 

5. คา RMSEA มีคาต่ํากวา 0.05 

 

    5) นําผลการวิเคราะหจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือก

องคประกอบที่มีคาความตรงเชิงโครงสราง คือ มีคานํ ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading)   

มากกวาหรือเทากับ 0.70 สําหร ับองคประกอบหลัก และมากกวาหรือเทากับ 0.30 สําหรับ

องคประกอบยอย  และเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะห

องคประกอบหลัก  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูใหขอมูลผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  

โดยใชหลักการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และไดนําเสนอในรูปของตารางวิเคราะห  

จากนั้นสังเคราะหขอมูลจากประเด็นตาง ๆ  ที ่วิเคราะหไดโดยตัดประเด็นที่ซํ้าซอนออกและนํา

ประเด็นที่สอดคลองกันมารวมกัน  แลวสรุปเปนโครงรางรูปแบบ 

3.  เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  3  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบประเมิน

ที่ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  17 คน พิจารณาประเมินโครงราง

รูปแบบในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน      

พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาใหไดรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินดังกลาวเปน

แบบใหมาตราสวนประมาณคาคะแนน 5 ระดับ  โดยนําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (Χ )  และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งคาเฉลี่ยตองไมต่ํากวา 3.50  ตามประเด็นการประเมิน 4 ดาน จึงจะถือ

วาไดรับการรับรอง  จากน้ันผูวิจัยสรุปขอมูลจากแบบประเมิน นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบ          

แลวสรุปเปนรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา โดยตัดประเด็นที่ซํ้าซอนออก  และนําประเด็นที่สอดคลองกันมารวมกัน แลวสรุปเปน

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอีกครั้งหน่ึง 

จากน้ันนําเสนอในรูปตารางวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
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4.  สรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (Final Research)  เรื่องรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีขั ้นตอนการสรุปผลการวิจัย         

สามข้ันตอน  ดังน้ี 

                   4.1  สรุปขอมูลจากการพิจารณาประเมินของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดจาก

แบบประเมินในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน

ของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         

ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

                  4.2  นําผลขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมมา

ปรับปรุงผลการวิจัย  

                 4.3  จัดพิมพงานวิจัยฉบับสมบูรณเรือ่ง รูปแบบการบริหารงานโรงเรยีนคุณธรรม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

3.7  สรุป 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ โดยมีสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปนหนวยในการ

วิเคราะห (Unit of Analysis)  ประชากร คือ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติ   

เขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จากประชากรทั้งสิ้น 209 โรงเรียน 

กลุมตัวอยางและกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีมีสองประเภท คือ (1) กลุมเปาหมายที่

เลือกมาเพื ่อศึกษาองคประกอบเกี ่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดแก ผู เชี่ยวชาญที่เปนผูบริหาร 

โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีคุณสมบัติเขารับ

การประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว จํานวน 5 คน จาก 5 ภูมิภาคของประเทศ และ

ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูรับผิดชอบงานบริหารดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากสํานักงานพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน 

และ (2) กลุมตัวอยาง  ที่สุมมาเพื่อทําการศึกษาสําหรับการสรางรูปแบบ ไดแก  โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 

4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-680)  ไดกลุมตัวอยางเปน
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โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  136  

โรงเรียน  โดยผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน หัวหนา

งาน โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 136 คน ครูผูรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน  

และครูผูสอน โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน 136 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  544  คน ไดแบบสอบถาม

คืน 135 โรงเรียน ไดแบบสอบถาม 540 ฉบับ โรงเรียนคิดเปนรอยละ 99.26  การดําเนินการวิจัย 

เปนไปตามขั ้นตอนของการวิจัย มีสี ่ขั ้นตอน คือ (1) ศึกษาวิเคราะหองคประกอบเกี ่ยวกับการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณ

ชนิดมีโครงสรางเปนเครื่องมือ  (2) สรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โดยใชแบบสอบถามระดับการปฏิบัติและแบบตารางวิเคราะหเปน

เครื่องมือ  (3) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และ (4) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ

ใหขอเสนอแนะ  

สถิติที ่ใชในการวิจัย มีดังนี้คือ  สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลพื ้นฐาน ประกอบดวย         

(1) คาความถ่ี (Frequency)  (2) คารอยละ (Percentage)  (3) คาเฉลี่ย (Mean)  (4) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และ (5) คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation)  

สถิติเพื ่อการจําแนกกลุมตัวแปร ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis : CFA) สวนการประเมินและรับรองรปูแบบที่สรางข้ึน สําหรับการดําเนินการในการ

ประเมินและรับรองโครงรางรูปแบบนั้น  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบประเมินที่

ผูวิจัยไดดําเนินการใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  17 คน พิจารณาประเมินโครงรางรูปแบบ

ในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได  และความเปนประโยชน พรอมทั้ง

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  ซึ่งแบบประเมินดังกลาวเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ตามแนวคิดของ Likert  โดยนําขอมูลที่ไดมาหา

คาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งคาเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 3.50 ตามประเด็นการ

ประเมินสี่ดานจึงจะถือวาไดรับการรับรอง   

ตอจากน้ัน สรุปผลและนําเสนอรูปแบบการบริหารงานโรงเรยีนคุณธรรม สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โดยใชเวลาดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 – เดือน

มิถุนายน  2563  รวมจํานวน 12 เดือน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

ส ํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค เพ ื ่อ 1) ศึกษาองคประกอบ              

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 

 4.1 การศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย  3 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1.1 การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี

การบริหารโรงเรยีน แนวคิดหลักโลกบาลธรรม และแนวคิดการโรงเรียนคุณธรรม วิเคราะหขอมูลดวย

การวิเคราะหเนื ้อหา (Content Analysis) เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

 4.1.2 การวิเคราะหผลการสัมภาษณความคิดเห็นผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ 

องคประกอบรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 6 คน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาวที ่มี

คุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 คน ใน 5 ภูมิภาค และผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา จํานวน 1 คน ไดแก ผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  4.1.3 การสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

และผู ทรงคุณวุฒิ เพื ่อก ําหนดองคประกอบจากทฤษฎีท ี ่รองรับและสรางเป นขอคําถามใน

แบบสอบถามการวิจัย 
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4.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 4.2.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามการวิจัย 

 4.2.2 การวิเคราะหคาสถิติเบื ้องตนของระดับการปฏิบัติเกี ่ยวกับตัวแปรที ่เปน

องคประกอบของรูปแบบจากการตอบแบบสอบถามการวิจัย 

 4.2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)       

เพื ่อเป นการกําหนดขอมูลจําเพาะเจาะจงของรูปแบบ การระบุความเปนไปไดเพียงคาเดียว          

ของรูปแบบ การประมาณคาพารามิเตอร และการประเมินความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล

องคประกอบเชิงยืนยัน  

 4.2.4 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

 4.3 การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

       4.3.1 การวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินและรับรอง

รูปแบบจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยกําหนดเกณฑการประเมินผานไวที่

คาเฉลี่ยระดับมากข้ึนไป (Χ =3.50 ข้ึนไป) 

4.3.2 การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลที่นําเสนอในบทที่ 4 น้ี ผูวิจัยกลาวถึงสัญลักษณและอักษรยอที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามกอน 

จากน้ันจึงจะกลาวถึง  ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับของวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวใน

บทที่ 1 ดังน้ี 
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สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี  4.1  องคประกอบหลกัและองคประกอบยอยและอักษรยอแทน 
 

ท่ี องคประกอบ อักษรยอแทน 

1 องคประกอบหลักการบริหารโรงเรียน วัดจากองคประกอบยอย  

3 องคประกอบ 

PIE 

1.1 การวางแผน PIE1 

1.2 การนําไปใช PIE2 

1.3 การประเมินผล PIE3 

2 องคประกอบหลัก หลักโลกบาลธรรม วัดจากองคประกอบยอย  

2 องคประกอบ 

LPT 

 2.1 หิร ิความละอายใจตอการทําความช่ัว  LPT1 

2.2 โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอการทําบาป  LPT2 

3 องคประกอบหลักแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม วัดจากองคประกอบยอย  

3 องคประกอบ 

MOR 

3.1 ความพอเพียง  MOR1 

3.2 ความกตัญู MOR2 

3.3 ความซื่อสัตยสจุริต MOR3 

3.4 ความรับผิดชอบ MOR4 

3.5 อุดมการณคุณธรรม MOR5 
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ตารางท่ี  4.2  สัญลกัษณและอักษรยอที่ใชแทนคาสถิติ 
 

คาสถิต ิ สัญลักษณและอกัษรยอที่ใชแทน 

คาเฉลี่ย (Mean) Χ  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 

คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of variation) C.V. 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

 (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

r 

คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลงัสอง 

 (Squared Multiple Correlation)           

2R  

คาสถติิไค-สแควร (Chi - square) 2χ  
องศาอิสระ (Degree of Freedom) df 

น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) λ  
คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (Standard Error) SE 

คาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ FS 

คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (Error) ของตัวบงช้ี E 

มีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ 0.01 (P<0.01) ** 

มีนัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (P<0.05) * 

ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเหมาะสม (Goodness of Fit Index) GFI 

ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองเหมาะสมท่ีปรับแกแลว 

(Adjusted Goodness of Fit Index) 

AGFI 

ดัชนีคาความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร 

(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

 

สัญลักษณของเครื่องหมายในการวิเคราะหโมเดล 

 

         หมายถึง    ตัวแปรแฝง (Latent variable) 

                  หมายถึง ตัวแปรสังเกตได (Observed variable) 

                           หมายถึง   ความสัมพันธเชิงสาเหตุ โดยตัวแปรที่ปลายลูกศรกอใหเกิด                                            

ความเปลี่ยนแปลงโดยตรงตอตัวแปรที่หัวลูกศร 

                           หมายถึง  ความแปรปรวนของตัวแปรที่ไมทราบทิศทางความเปนสาเหตุ 

    e            หมายถึง ตัวแปรรบกวน (error) ของแตละตัวแปร 
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4.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

4.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

  1) จากการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

และขอคนพบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรูปแบบของนักวิชาการ นักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ดังนี้ Willer (1986) ; Joyce & Weil (1990) ; Raj (1996) ; อุทุมพร จามรมาน (2541) ; เยาวดี  

วิบูลยศรี (2544)  บุญชม ศรีสะอาด (2546) ; ฉลาด  จันทรสมบัติ (2550) ; ทิศนา แขมมณี (2552) ; 

รัตนะ  บัวสนธ (2552) ; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554 ก) ; พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ; 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2555) ; จงรักษ  ศรีทิพย (2560) ; ฉวีวรรณ  เฟองทอง (2561) ; ปรมะ  บุญเขื่อง 

(2562, หนา 19) รวมทั้งการศึกษาองคประกอบรูปแบบตามแนวคิดของ Brown & Moberg, (1980, 

pp. 16-17) ; Keeves J., (1997) ; Bush (2011) ; สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ (2547) ; ชนกนารถ       

ช่ืนเชย (2550) ;  อัมพร พงษกังสนานันท (2550) ;  ฉวีวรรณ  เฟองทอง (2561) ;  ปรมะ  บุญเขื่อง 

(2562) ผูวิจ ัยนําขอมูลที ่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อกําหนดความสัมพันธ        

เชิงโครงสรางขององคประกอบของรูปแบบ กําหนดโครงรางและขอเสนอของรูปแบบ เพื่อนําไปสู

ผลสรุปสําหรับอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น การวิจัยในครั ้งนี้มีการประเมินและรับรองรูปแบบ    

จากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิกอนจะไดรูปแบบที่สามารถนําไปใชไดจริง 

  2) จากการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ

และขอคนพบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนของนักวิชาการ นักการศึกษาทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ดังนี้ Newby, Stepich, Lehman, & Russell, (1996) ;  Newby, Stepich, 

Lehman, & Russell, (2011 อางถึงใน Robert Maribe Branch and Tonia A. Dousay, 2015) ;  

Walton, M. and Deming, W.E. (1986 อางถึงใน Marcel Van Assen, Gerben Van den Berg, 

Paul Pietersma, 2015) ;  ศักดา สกนธวัฒน (2555) ;  ปทุมทอง  ไตรรัตน (2558) ;  ภารุจีร  เจรญิ

เผา (2557) ;  สุมาลี สุธีกุล (2557) ;  ธัญญรัตน บัวพันธ (2558) ;  ประภาพร จันทรัศมี (2559) ;  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (2559) ผูวิจัยไดนําหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีในการบริหารโรงเรียน ภายใตกรอบแนวคิดการบริหาร แบบ PIE ประกอบดวย การวางแผน 

(Planning) การนําไปใช (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) มาใชในการ

บริหารงานหรือกําหนดองคประกอบการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 3) จากการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ          

และขอคนพบตางๆ ที่เกี ่ยวกับหลักโลกบาลธรรม จากพระไตรปฎก พระสงฆ นักวิชาการ และ              
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นักการศึกษา ดังน้ี  พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ (อางถึงสุวิทย  ภานุจารี, 2563) ; พระไตรปฎกและ

อรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534);  พระกวีวรญาณ (จํานงค 

ทองประเสริฐ) (2502) ;  พระโสภณคณาภรณ (2522) ;  พระอธิการวิศวพงศ ธีรปญโญ (คงเพ็ง) 

(2554) ;  พระปลัดณรงคศักด์ิ วิสุทฺธิเมธี (เจริญเกียรติ) (2558) ;  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(2559) ; ปน  มุทุกันต (2514) ;  ธานี  กลิ่นเกสร (2537) และ สุดใจ  ภูกงสี (2560)  ผูวิจัยได

วิเคราะหและสังเคราะหเปนองคประกอบที่สอดคลองกับการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เนื่องจากโลกบาลธรรม เปน

ธรรมที่คุมครองโลก ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอน ประกอบดวยหลักธรรม 2 

ขอ คือ หิริ หมายถึง ความละอายแกใจในการทําบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว และโอตตัปปะ  

หมายถึง ความเกรงกลัวตอการทําบาป 

  4) การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและ   

ขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และหลักการจาก

การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการการจัดการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2559) ; กระทรวงศึกษาธิการ(2560) ;  ศูนยโรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2558) ;  ศูนยโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (2560) ;  ศูนย

คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2557) ; แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ของศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ; คุณธรรมเปาหมายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสํานัก

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา (2559) ;  และคุณธรรมที่เกี่ยวของกับโรงเรียนคุณธรรมจากคุณลักษณะ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ;  

คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2561) ;. คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 

ของสํานักผูตรวจการแผนดิน (2562) ; คุณธรรมที่พึงประสงคสําหรับสังคมไทย ตามแผนแมบท

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ของคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ (2560) )  ผูวิจัยไดวิเคราะห

และสังเคราะหเปนองคประกอบตามแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

 จากการการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและ

ขอคนพบตางๆ ที่เกี่ยวกับรูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถสรุปสาระสําคัญของการวิเคราะหไดดังตารางที่ 4.3  
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ตารางท่ี 4.3 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย         

ท่ีเก่ียวของ 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

การบริหารโรงเรียน    ผลการศ ึกษา พบวา จากเอกสารและงานว ิจ ัยที่

เกี่ยวกับกับการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศ ึกษาประถมศึกษา และการส งเสร ิมคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถนําแนวคิดการบริหารแบบ PIE มาใช

ในการบร ิหารงานโรง เร ียนได   โดยประกอบดวย            

3 องคประกอบยอย ไดแก  1) การวางแผน (Planning)  

2) การนําแผนไปปฏิบัติ(Implementation) และ 3) การ

ประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

      1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทํา

แผนงานและแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม การ

กําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย 

ตัวชี ้วัด ระยะเวลา วิธีดําเนินการ เปนกระบวนการ

ตัดสินใจลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

        2. การนําไปใช (Implementation) หมายถึง การ

นําแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสู

การปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน  การ

ด ํ าเน ินงาน จ ัดสรรทร ัพยากร งบประมาณ  และ

ผู ร ับผิดชอบ เพื ่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่

ก ําหนด การจ ัดท ําปฏิท ินการปฏิบ ัต ิงาน จ ัดสรร

ทรัพยากร งบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ 

        3. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การ

ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา และประเมินผล ตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว รวมถึงการายงานผล

การปฏิบ ัต ิงาน และการนําผลการประเมินมาแกไข

ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

หลักโลกบาลธรรม    ผลการศึกษา พบวา หลักโลกบาลธรรม หมายถึง ธรรม

ที่คุมครองโลก ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย     

ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย ประกอบดวยหลักธรรม    

2 ประการ ไดแก หิริ และโอตตัปปะ ดังมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

         1. หิริ หมายถึง ความละอายแกใจในการทําบาป 

ละอายใจตอการทําความชั่ว ประพฤติชั่วทุกประการ มี

ความละอายใจในขณะกําลังจะทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ จะ

รูสึกขยะแขยงไมกลาทําความชั่ว มีความรังเกียจบาป ไม

กลาคิดช่ัว ไมพูดช่ัว ไมทําช่ัวใด ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง 

         2. โอตตัปปะ  หมายถึง ความเกรงกลัวตอการทํา

บาป ความสะดุงกลัวตอผลของบาปและความชั่ว ไดแก

ความหวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความชั ่ว 

คิดเห็นภัยที่เกิดจากการกระทําความช่ัว กลัวความทุกขที่

จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใ 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม    ผลการศึกษา พบวา โรงเรียนคุณธรรม  หมายถึง 

สถานศึกษาที่ผู บริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และผ ู ม ีส วนเก ี ่ยวข อง มีส วนร วมในกระบวนการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนําไปสู การพัฒนา

และปรับเปลีย่นเปนพฤติกรรมทีพ่ึงประสงคไดอยางย่ังยืน 

และนําไปขยายเครือขายได  โดยโรงเร ียนคุณธรรม

ดังกลาว มี 5 องคประกอบยอย ไดแก 1) ความพอเพียง    

2)  ความกตัญู  3)  ความซ ื ่อส ัตย ส ุจร ิต 4 ความ

ร ับผ ิดชอบ  และ  5)  อ ุดมการณค ุณธรรม  ด ังมี

รายละเอียด ดังน้ี  

         1. ความพอเพียง  หมายถึง ดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสคําสอน  
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (ตอ) และความไมประมาท  มีความมุงมั่นตั้งใจ  สรางสรรค 

ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติ

ดวยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยทําพอประมาณให

เหมาะสมกับตนเอง ไมโลภ  ไมฟุงเฟอและฝกตนใหรูจัก

ความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิด

ทุจริตในใจได ไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม มีเหตุผล ใช

ความรู อยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี ่ยงที ่อาจ

เกิดข้ึน 

         2. ความกตัญู  หมายถึง  ดํารงตนเรียบงาย    

ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ  ความดีงาม  ตองยก

ยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทุกคนมีสวนรวม   

         3. ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  ปองกันไมให

เกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกระดับ  โดยการปลูกฝง

คานิยมวาการทุจริตคอรรัปชั ่น  คือ ความยอยยับ

อับปาง  และความนาอาย  การฝกฝนอบรมใหเกิดขึ้น

ในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมีประโยชน และ

มีชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง มีความประพฤติตรงตอเวลา 

ตรงตอหนาที่ รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยางเต็มที่

และถูกตองและตรงตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก

ความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกล 

           4. ความรับผ ิดชอบ  หมายถึง  โรงเร ียน

คุณธรรม  ผู บร ิหาร  ครู  อาจารย  ฯลฯ  มีตองมี

จิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตัวเอง และปฏิบัติหนาที่

ใหดีที่สุด พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ ตอง

ชวยกันพรํ่าสอนใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกา   

ภิวัตน  ยึดมั ่นความซื ่อสัตย  สุจริต  ม ีความรอบรู  

อดทน  เสียสละ  มีความเพียรดวยปญญา  และความ

รอบคอบเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง 



128 
 

ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (ตอ)           5. อุดมการณคุณธรรม  หมายถึง  ร วมกัน

เสริมสรางหลักหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  โดยการบริหารหรือปกครองที่มีความ

ถูกตอง มีความยุติธรรม และปลูกฝ งความคิดเชิง

อ ุดมการณ  เพ ื ่อให  เก ิดโรงเร ียนค ุณธรรมอย าง

กวางขวางและทั ่วถึง  อันเปนความยั ่งยืนแหงความ

รมเย็น และรวมมือรวมใจและมุงมั ่นทําจะขับเคลื่อน

ระบบการศึกษาของชาติดําเนินไปดวยความมั ่นคง 

ย่ังยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวย

คุณธรรม และจริยธรรม พรอมทั้งใชหลักการใหโอกาส

ประชาชนมีสวนรวมรับรู   

 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอคนพบตางๆ 

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา พบวา แนวคิดที่เปนสาระสําคัญที่สามารถนํามาใชในการกาํหนดองคประกอบ

การบริหารโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา เพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย องคประกอบหลักแนวคิดการบริหารแบบ PIE 

ประกอบดวยองคประกอบยอย 3 องคประกอบยอย ไดแก การวางแผน (Planning) การนําไปใช 

( Implementation)  และการประเม ินผล (Evaluation)  องค ประกอบหล ักโลกบาลธรรม 

ประกอบดวยองคประกอบยอย 2 องคประกอบยอย ไดแก หิริ และโอตตัปปะ และองคประกอบหลัก

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ประกอบดวยองคประกอบยอย 5 องคประกอบยอย ไดแก 1) ความ

พอเพียง  2) ความกตัญู  3) ความซื่อสัตยสุจริต 4 ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม   

 

4.1.2 ผลการสัมภาษณผูเชีย่วชาญและผูทรงคุณวุฒ ิ

           การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 6 คน ประกอบดวย
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เพื่อศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดแก ผูเช่ียวชาญที่เปนผูบริหาร โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 

3 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีคุณสมบัติเขารับการประเมินโรงเรียน

คุณธรรมระดับ 4 ดาว จํานวน 5 คน จาก 5 ภูมิภาคของประเทศ และและผู ทรงคุณวุฒิที ่เปน

ผูรับผิดชอบงานบริหารดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากสํานักงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection Method) ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลสรุปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
  

องคประกอบ สาระสําคัญของความคิดเห็นท่ีนําไปใช 

การบริหารโรงเรียน    ผลการสัมภาษณพบวา ผู ใหสัมภาษณมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับองคประกอบหลักและองคประกอบยอย วามีความ

เหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศ ึ กษาประถมศ ึ กษา  โดยม ีความค ิดเห ็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 

   1. องคประกอบหลักและองคประกอบยอย มีความ

เหมาะสม สอดคลองดีแลว แตผูบริหารและผูร ับผิดชอบ

โครงการตองดําเนินการอยางจริงจัง 

   2. การสงเสริมคุณธรรมควรจัดบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู 

   3. การวางแผนมีความสําคัญ ควรใหทุกฝายมีสวนรวม 

   4. โครงการโรงเรียนคุณธรรมเปนโครงการที ่ด ี ควร

ดําเนินการตอเน่ือง แตบางชวงขาดความตอเนื่อง ขาดการ

ติดตามจากตนสังกัด 

   5 การนําแผนไปใชควรนําไปใชอยางจริงจัง ดําเนินการ

ตามแผน 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญของความคิดเห็นท่ีนําไปใช 

หลักโลกบาลธรรม    ผลการสัมภาษณพบวา ผู ใหสัมภาษณมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบหลักและองคประกอบ

ยอย ว าม ีความเหมาะสม สอดคล องก ับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา  โดยผูบริหารสถานศึกษาที่ใหขอมูล

บางแหงมีการนําหลักโลกบาลธรรมมาใชในการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมอยูแลวและ

ประสบผลสําเร็จเปนแบบอยางใหสถานศึกษาอื่นได

นําไปประยุกตใชตามบริบทของโรงเรียน  

    ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี  

    1. เปนหลักธรรมที่ตองมีในการปลูกฝงคุณธรรม 

สรางคนดี 

    2. โรงเรียนทุกแหงควรนําไปใช 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม    ผลการสัมภาษณพบวา ผู ใหสัมภาษณมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบหลักและองคประกอบ

ยอย ว าม ีความเหมาะสม สอดคล องก ับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา โดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม ดังน้ี 

   1. การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมบาง

ชวงขาดความตอเน่ือง 

   2. การสงเสริมคุณธรรมตามแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียนรับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
  

องคประกอบ สาระสําคัญของความคิดเห็นท่ีนําไปใช 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม(ตอ)    3. คุณธรรมดานความรับผิดชอบมีความสําคัญใน

ปจจ ุบ ัน เพราะผ ู  เร ียนบางส วนย ังขาดความ

รับผิดชอบ 

   4. คุณธรรมที่กําหนดมีความสําคัญในการสราง

คนดีใหสังคม 

 

จากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี ่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา พบวา สาระสําคัญที ่สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย          

3 แนวคิดหลัก ไดแก  1) แนวคิดการบริหารโรงเรียน มี 3 ดาน  2) แนวคิดหลักโลกบาลธรรม           

มี 2 ดาน  และ 3) แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มี 5 ดาน  

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ประกอบการวิเคราะหเอกสาร เพื่อนํา

ขอมูลที ่ได มากําหนดตัวแปรที ่เป นองคประกอบของรูปแบบ แลวนํามาสร างเป นขอคําถาม            

ในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย สามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อนํามากําหนดเปนตัวแปร

ที่เปนองคประกอบของการโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ไดเปน 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1. องคประกอบหลักการบริหารโรงเรียน 

แบบ PIE  ประกอบดวยองคประกอบยอย จํานวน 3 องคประกอบ คือ 1) การวางแผน 2) การ

นําไปใช และ 3) การประเมินผล   2. องคประกอบหลกัโลกบาลธรรม ประกอบดวยองคประกอบยอย 

จํานวน 2 องคประกอบยอย คือ 1) หิริ และ 2) โอตตัปปะ  3. องคประกอบหลักแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม ประกอบดวยองคประกอบยอย 5 องคประกอบยอย ไดแก 1) ความพอเพียง  2) ความ

กตัญู  3) ความซื่อสัตยสุจริต 4 ความรับผิดชอบ  และ 5) อุดมการณคุณธรรม  โดยมีรายละเอียด

ขององคประกอบหลักทั้ง 3 องคประกอบ และองคประกอบยอย 10 องคประกอบยอย ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.5  
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ตารางท่ี 4.5 สรุปรายละเอียด/สาระสําคัญขององคประกอบหลักและองคประกอบยอย 
  

องคประกอบหลัก รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

1. การบริหารโรงเรียน     สามารถแยกรายละเอียดตามองคประกอบยอย การ

บริหาร แบบ PIE ไดดังน้ี 

  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทําแผนงาน

และแผนปฏิบ ัต ิงาน โครงการ กิจกรรม การกําหนด

วัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี ้ว ัด 

ระยะเวลา วิธีด ําเนินการ เปนกระบวนการตัดสินใจ

ลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ สามารถ

สังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี  

     1.1 มีการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน

กลยุทธการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่เปนปจจุบัน 

     1.2 มีการการจัดทําแผนปฏิบัต ิการประจําปที ่เปน

ปจจุบัน 

     1.3 มีการจัดทําโครงการสงเสร ิมการด ําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม 

     1.4 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมที่เหมาะสม 

     1.5. มีการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมที่เหมาะสม 

     1.6 มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรม 

     1.7 มีการกําหนดตัวชี ้ว ัดการดําเนินงานโรงเร ียน

คุณธรรมที่ชัดเจน 

     1.8 มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรม   ที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง ทั้งระยะเวลากอนการ

ดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลักการดําเนินการ 

     1.9 มีการกําหนดวิธีการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม       

ที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง  
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
  

องคประกอบหลัก รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

1. การบริหารโรงเรียน (ตอ)   2. การนําไปใช (Implementation) หมายถึง การนํา

แผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที ่ไดวางแผนไปสู การ

ปฏิบ ัต ิงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต ขั ้นตอน  การ

ดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผูรับผิดชอบ 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด  การจัดทํา

ปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และ

การอนุมัติงบประมาณ สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี 

ดังตอไปน้ี 

      2.1 มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนกลยุทธการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     2.2 มีการปฏิบ ัต ิตามแผนปฏิบ ัต ิการประจําป ท ี่

สอดคลองกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     2.3 มีการนําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสู

การปฏิบัติงาน 

     2.4 มีปฏิบัติงานตามขอบเขต ขั้นตอน ที่กําหนดไวใน

แผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที ่สอดคลองกับการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     2.5 มีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การอนุมัติ

งบประมาณ และการกําหนดผูร ับผิดชอบ ตามแผนการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     2.6 มีการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานตาม

แผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

  3 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตาม 

ควบคุม ตรวจสอบปญหา และประเมินผล ตามวัตถุประสงค 

และเปาหมายที่วางไว รวมถึงการายงานผลการปฏิบัติงาน 

และการนําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุง สามารถสังเกต

ไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
  

องคประกอบหลัก รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

1. การบริหารโรงเรียน (ตอ)      3.1 มีการต ิดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา การ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเน่ือง เหมาะสม 

     3.2 มีการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม     

ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  

     3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม     

ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

     3.4 มีการายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

     3.5 มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานโรงเรียน

ค ุณธรรมมาแก  ไข ปร ับปร ุ ง  เพ ื ่ อพ ัฒนางาน และ

ประกอบการวางแผนในปถัดไป 

2. หลักโลกบาลธรรม    สามารถแยกรายละเอียดตามองคประกอบยอยหลัก

โลกบาลธรรม ไดดังน้ี 

  1. หิริ หมายถึง ความละอายแกใจในการทําบาป ละอาย

ใจตอการทําความชั ่ว ประพฤติชั ่วทุกประการ มีความ

ละอายใจในขณะกําลังจะทําชั่วทางกาย วาจา ใจ จะรูสึก

ขยะแขยง  ไมกลาทําความชั่ว มีความรังเกียจบาป ไมกลา

คิดชั ่ว ไมพูดชั ่ว ไมท ําชั ่วใด ๆ ทั ้งตอหนาและลับหลัง 

สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 

     1.1 มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมมีความ

ละอาย    แกใจในการทําบาป  ไมทําบาป ทางกาย วาจา ใจ 

     1.2 มีการบริหารงานโดยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี      

งดเวนจากการประพฤติช่ัวหรือสิ่งไมดี ทั้งกาย วาจา ใจ 

     1.3 มีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ แบบแผนของ     

ทางราชการ มีความร ังเก ียจการทํางานท ี ่ ไม ถ ูกต อง          

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

     1.4 มีการบริหารงานโดยยึดหลักการทําความดี คิดดี     

พูดดี ทั้งตอหนาและลับหลัง 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
  

องคประกอบหลัก รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

2. หลักโลกบาลธรรม (ตอ)    2. โอตตัปปะ  หมายถึง ความเกรงกลัวตอการทําบาป 

ความสะดุงกลัวตอผลของบาปและความชั่ว ไดแกความ

หวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความช่ัว คิดเห็นภัยที่

เกิดจากการกระทําความช่ัว กลัวความทุกขที่จะเกิดขึ้นจาก

การท ําช ั ่วทางกาย วาจา ใจ สามารถส ังเกตได จาก

พฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 

     2.1 มีการบริหารงานโดยมีความเกรงกลัวตอการทํา

บาป ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่นับถือ 

     2.2 มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงภัยที ่เกิดจากการ

กระทําความชั่ว กําหนดกฎระเบียบของหนวยงานชัดเจน 

เพื่อใหบุคลากรในปฏิบัติ 

     2.3 มีการบริหารงานโดยกลวัความทุกขที่จะเกดิข้ึนจาก

การทําชั ่วทางกาย วาจา ใจ คอยแนะนํา ตักเตือนผู ที่

เกี่ยวของใหทําความดี คํานึงถึงความทุกขที่จะเกิดขึ้นจาก

การทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

3.แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม    สามารถแยกรายละเอียดตามองคประกอบยอยแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม ไดดังน้ี 

  1 ความพอเพียง  หมายถึง ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสคําสอน และความ

ไมประมาท มีความมุงมั ่นตั ้งใจ สรางสรรค ตั ้งแตระดับ

ปจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว 

รอบคอบ โดยทําพอประมาณใหเหมาะสมกับตนเอง ไมโลภ  

ไมฟุงเฟอและฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี 

ไมพอเหมาะก็จะเกิดทุจริตในใจได ไมเบียดเบียน ผู อื ่น 

สังคม มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ 

ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
  

องคประกอบหลัก รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

3.แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (ตอ)      1.1 มีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     1.2 มีความมุงมั่นต้ังใจ สรางสรรค รูจักพอประมาณให

เหมาะสมกับตนเองตั ้งแตระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว 

จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ  

     1.3 มีการดํารงชีวิตโดยไมโลภ  ไมฟุงเฟอ 

     1.4 มีการฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ไมทุจริต  

ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนโดยไมเบียดเบียน ผูอื่น 

สังคม 

     1.5 มีเหตุผล ใชความรู อยางรอบคอบโดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินชีวิต 

  2. ความกตัญู  หมายถึง  ดํารงตนเรียบงาย  ไมหลงลมื

ตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ ความดีงาม ตองยกยองเชิดชูบุพการ ี 

ครู  อาจารย  และทุกคนมสีวนรวม  สามารถสงัเกตไดจาก

พฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 

     2.1 มีการดํารงตนเรียบงาย   

     2.2 ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ  ความดีงาม   

     2.3 รูจักยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทุกคน

มีสวนรวม   

  3. ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  ปองกันไมใหเกิดการ

ทุจริตคอรรัปช่ันในทุกระดับ โดยการปลูกฝงคานิยมวาการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน คือความยอยยับอับปาง  และความนาอาย  

การฝกฝนอบรมใหเกิดข้ึนในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตข้ึนเปน

คนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง มีความ

ประพฤติตรงตอเวลา ตรงตอหนาที่ รับรูหนาที่ของตนเอง

ปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตองและตรงตอวิชาชีพ มีความ

จริงใจปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกล 

สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
  

องคประกอบหลัก รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

3.แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (ตอ)      3.1 มีการรวมกันปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น

ในทุกระดับ  โดยการปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปชั่น  

คือ ความยอยยับอับปาง  และความนาอาย   

     3.2 หมั่นฝกฝนอบรมเรื่องความซื่อสัตยใหเกิดขึ ้นใน

ตนเอง เพื่อจักไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิต

ที่สะอาด เจริญมั่นคง 

     3.3 ประพฤติตนตรงตอเวลาทั้งตอหนาและลับหลัง 

     3.4 รูจักปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่และยึดหลัก

ความถูกตอง 

     3.5 มีความซื่อสัตย ปฏิบัติตนดวยความรักและศรัทธา

ตอวิชาชีพ 

     3.6 มีความจริงใจตอผูอื่นปลอดจากความรูสึกสําเอียง 

หรืออคติทั้งตอหนาและลับหลัง 

     3.7 มีความซื่อตรง ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและ

ทางออม 

     3.8 มีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตัวเอง และปฏิบัติ

หนาที่ใหดีที่สุด 

     3.9 มีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบพรอมใหตรวจสอบ

การกระทําไดเสมอ 

  4. ความรับผ ิดชอบ  หมายถึง  โรงเร ียนคุณธรรม  

ผูบริหาร  ครู  อาจารย  ฯลฯ  มีตองมีจิตสํานึกในบทบาท

หนาที ่ของตัวเอง และปฏิบัติหนาที ่ใหดีที ่ส ุด พรอมให

ตรวจสอบการกระทําไดเสมอ ตองชวยกันพรํ ่าสอนให

ลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน  ยึดมั่นความ

ซื่อสัตย  สุจริต  มีความรอบรู  อดทน  เสียสละ  มีความ

เพียรดวยปญญา  และความรอบคอบเพื ่อสรางคนดีให

บานเมือง สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 

 



138 
 

ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
  

องคประกอบหลัก รายละเอียด/สาระสาํคัญขององคประกอบยอย 

3.แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (ตอ)      4.1 มีความรับผิดชอบยึดมั่นความซื่อสัตย  สุจริต   

ผู บริหาร ครูและนักเรียนมีความรอบรู เพื ่อสรางคนดีให

บานเมือง 

     4.2 มีความอดทน เสียสละ เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง 

     4.3 ม ีความเพ ียรดวยป ญญา  เพ ื ่อสร างคนดีให

บานเมือง 

     4.4 มคีวามรอบคอบเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง 

  5. อุดมการณคุณธรรม  หมายถึง  รวมกันเสริมสรางหลกั

หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการ

บริหารหรือปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ

ปลูกฝ งความคิดเชิงอ ุดมการณ  เพื ่อให เก ิดโรงเร ียน

คุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง  อันเปนความย่ังยืนแหง

ความรมเย็น และรวมมือรวมใจและมุงมั่นทําจะขับเคลื่อน

ระบบการศึกษาใหมั ่นคง ยั ่งยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ 

พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม พรอมทั้ง

ใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   สามารถ

สังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังตอไปน้ี 

     5.1 รวมกันเสริมสรางหลกัหลักธรรมาภิบาลการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี   

     5.2 มีการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง 

     5.3 มีการบริหารงานโดยยึดหลักมีความยุติธรรม 

     5.4 ไดรับปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณตามแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง   

     5.5 รวมมือรวมใจและมุ งมั่นทําจะขับเคลื ่อนระบบ

การศึกษาของชาติดําเนินไปดวยความมั่นคง ยั่งยืน ดวย

จิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรม และ

จริยธรรม 

     5.6 ใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   
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จากผลการสรุปการวิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

ขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํามาสรางเปนขอคําถามในแบบสอบถาม

การวิจัย สามารถนํามากําหนดเปนตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 3 องคประกอบหลัก 

คือ การบริหารโรงเร ียน  หลักโลกบาลธรรม  และแนวคิดโรงเร ียนคุณธรรม ประกอบดวย

องคประกอบยอย 10 องคประกอบยอย ไดแก การวางแผน การนําไปใช การประเมินผล หิริ 

โอตตัปปะ  ความพอเพียง  ความกตัญู  ความซื ่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ  และอุดมการณ

คุณธรรม   

 

4.2 ผลการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ข้ันตอนการสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนการวิเคราะหจากแบบสอบถามการวิจัยตามระดับการ

ปฏิบัติของกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ที่ไดรับการพิจารณายกระดับคุณภาพ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในปการศึกษา 

2562 จํานวน 136 โรงเรียน จํานวนแบบสอบถาม  544 ฉบับ ผูวิจ ัยไดรับแบบสอบถามการวิจัย

กลับคืนมา จํานวน 135 โรงเรียน รวมแบบสอบถาม 540 ฉบับ โดยเปนแบบสอบถามที่ใหขอมูล

สมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหได จํานวน 540 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.26 ของกลุมตัวอยาง เพื่อ

นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห แสดงผลในรูปตารางประกอบความเรียง โดยแบงการ

วิเคราะหในขั ้นตอนการสรางโครงรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

4.2.1. ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับกลับคืนมาจํานวน 540  ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.26 

ของแบบสอบถามจํานวนทั้งหมดที่สงไป ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหแสดงสถานภาพผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

เปนความถ่ีและคารอยละ ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล ในตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ความถ่ีและรอยละของขอมูลแสดงสถานภาพของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลสถานภาพ ความถ่ี รอยละ 

1. เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

175 

365 

 

32.41 

67.59 

รวม 540 100.00 

2. อายุ 

1. ต่ํากวา 26 ป 

2. 26 – 35 ป 

3. 36 – 45 ป 

4. 46 ปข้ึนไป 

 

51 

147 

154 

188 

 

9.44 

27.22 

28.52 

34.82 

รวม 540 100.00 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

      1.  ปริญญาตร ี

      2.  ปริญญาโท 

      3.  ปริญญาเอก 

 

205 

323 

12 

 

37.96 

59.82 

2.22 

รวม 540 100 

4.  ตําแหนง 

     1. ผูอํานวยการสถานศึกษา   

     2. หัวหนากลุม   

     3. ผูรับผิดชอบโครงการ   

     4. ครูผูสอน 

 

135 

135 

135 

135 

 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

รวม 540 100.00 

5.  ประสบการณในตําแหนงปจจบุัน 

     1. ต่ํากวา 5 ป 

     2. 5 – 10 ป 

     3. 11 – 15 ป 

     4. 16 ปข้ึนไป 

 

97 

137 

85 

221 

 

17.96 

25.37 

15.74 

40.93 

รวม 540 100.00 
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ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที ่ 4.6 พบวา ผูบริหารสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน    

365 คน คิดเปนรอยละ 67.59 และ เพศชาย จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 32.41 เมื่อจําแนกตาม

อายุพบวา อายุ 46 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 34.82 รองลงมา คือ อายุ   

36– 45  ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 28.52  และอายุ 26 – 35  ป  จํานวน 147 คน คิดเปน

รอยละ 27.22 ตามลําดับ สวนอายุตํ ่ากวา 26 ป นอยที ่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 9.44      

เมื ่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา สวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที ่สุด จํานวน       

323 คน คิดเปนรอยละ 58.82 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 205 คน คิดเปน

รอยละ 37.96 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.22 ตามลําดับ     

เมื่อจําแนกตามตําแหนง พบวา ตําแหนง ผูบริหาร จํานวน 135 คน คิดเปน รอยละ 25.00 หัวหนา

งาน จํานวน 135 คน คิดเปน รอยละ 25.00 ครูผูร ับผิดชอบโครงการ จํานวน 135 คน คิดเปน     

รอยละ 25.00 และครูผู สอน จํานวน 135 คน คิดเปน รอยละ 25.00 เทาก ัน เมื ่อจําแนก            

ตามประสบการณในตําแหนงปจจุบัน พบวา สวนใหญ มีประสบการณ 16 ปข้ึนไป มากที่สุด  จํานวน 

221 คน คิดเปนรอยละ 40.93 รองลงมา คือ มีประสบการณ 5 – 10  ป  จํานวน 137 คน คิดเปน

รอยละ 25.37 และมีประสบการณ  ตํ่ากวา 5 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 17.96 ตามลําดับ 

สวนมีประสบการณ 11 – 15  ป นอยที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 15.74  

 

4.2.2  ผลการวิเคราะหเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

      การนําเสนอผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  (1)  ความเหมาะสมของ

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เพื ่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดล

ความสัมพันธโครงสราง โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การ

กระจายเทากับหรือต่ํากวา 20%  (2)  ทดสอบโมเดลในระดับตัวบงชี้ของแตละองคประกอบยอยที่

พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และทดสอบโมเดลในระดับ

องคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก และโมเดลในระดับองคประกอบหลักของการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา ที่สรางข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  

(3) การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลมาคัดเลือกตัวบงชี ้ที ่แสดงวามีคาความเที ่ยงตรง         

เชิงโครงสรางหรือคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑดังน้ี 1)  เทากับหรือมากกวา 

0.7 สําหรับองคประกอบหลัก และ 2) เทากับหรือมากกวา 0.30 สําหรับองคประกอบยอยและตัวบงช้ี  

ผลการวิเคราะหในแตละสวนมีดังน้ี 
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 4.2.2.1  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมขององคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ผลการวิเคราะหในสวนน้ี เปนผลการวิเคราะหเพือ่ตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่  1 โดย

ศึกษาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและและคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสมของ

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์

การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20 % เพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเพื่อการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในลําดับตอไป ผลการวิเคราะหแยกออกเปนแตละองคประกอบหลัก 

แสดงในตารางที่ 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสมของ

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคา

สัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20 %    

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวแปรยอย Χ  
≥3.00 

S.D. 
C.V. 

≤< 20% 

องคประกอบหลักท่ี 1 การบริหารโรงเรียน  4.58 0.43 9.47 

องคประกอบยอยท่ี 1.1 การวางแผน 4.68 0.41 8.81 

1. โรงเรียนมีการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา หรือ แผน 

กลยุทธการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่เปนปจจุบัน  

 

4.64 

 

0.54 

 

11.56 

2. โรงเรียนมีการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนปจจุบัน  4.77 0.43 8.98 

3. โรงเรียนมีการจัดทําโครงการสงเสริมการดําเนินงานโรงเรยีน

คุณธรรมทีส่อดคลองกบัแผนปฏิบัติการ  

 

4.73 

 

0.47 

 

9.98 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมทีเ่หมาะสม  

 

4.71 

 

0.48 

 

10.28 

5. โรงเรียนมีการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมทีเ่หมาะสม  

 

4.70 

 

0.49 

 

10.32 

6. โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมที่ชัดเจน  

 

4.69 

 

0.50 

 

10.58 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวแปรยอย Χ  
≥3.00 

S.D. 
C.V. 

≤< 20% 

7. โรงเรียนมีการกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

ที่ชัดเจน  

 

4.66 

 

0.50 

 

10.75 

8. โรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติไดจรงิ  

 

4.59 

 

0.54 

 

11.84 

9. โรงเรียนมีการกําหนดวิธีการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  

ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง  

 

4.61 

 

0.54 

 

11.79 

องคประกอบยอยท่ี 1.2 การนําไปใช 4.59 0.46 10.14 

1. โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ 

แผนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  

 

4.55 

 

0.55 

 

12.18 

2. โรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปที่ทีเ่กี่ยวของ

กับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  

 

4.62 

 

0.53 

 

11.49 

3. โรงเรียนมีการนําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการ

ปฏิบัติงาน  

 

4.64 

 

0.51 

 

11.02 

4. โรงเรียนมีปฏิบัติงานตามขอบเขต ขั้นตอน ที่กําหนดไวใน

แผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม  

 

 

4.59 

 

 

0.54 

 

 

11.66 

5. โรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การอนุมัติ

งบประมาณ และการกําหนดผูรับผิดชอบ ตามแผนการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม  

 

 

4.55 

 

 

0.57 

 

 

12.53 

6. โรงเรียนมีการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานตาม

แผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  

 

4.57 

 

0.56 

 

12.16 

 

 

 

 

 



144 
 

ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวแปรยอย Χ  
≥3.00 

S.D. 
C.V. 

≤< 20% 

องคประกอบยอยท่ี 1.3 การประเมินผล 4.47 0.52 11.66 

1. โรงเรียนมีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา การดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมอยางตอเน่ือง เหมาะสม  

 

4.41 

 

0.60 

 

13.63 

2. โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม    

ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  

 

4.48 

 

0.58 

 

12.94 

3. โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม    

ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  

 

4.48 

 

0.58 

 

12.92 

4. โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ  

 

4.52 

 

0.57 

 

12.51 

5. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานโรงเร ียน

คุณธรรมมาแกไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน และประกอบการ

วางแผนในปถัดไป  

 

 

4.46 

 

 

0.58 

 

 

12.96 

องคประกอบหลักท่ี 2 หลักโลกบาลธรรม  4.76 0.40 8.45 

องคประกอบยอยท่ี 2.1 หิริ ความละอายใจตอการทําความชั่ว 4.75 0.43 8.99 

1. ผูบรหิารมีการบรหิารงานโดยยึดหลักคุณธรรมมีความละอาย  

แกใจในการทําบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ  

 

4.74 

 

0.46 

 

9.80 

2. ผูบรหิารมีการบรหิารงานโดยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี งด

เวนจากการประพฤติช่ัวหรือสิ่งไมดี ทั้งกาย วาจา ใจ  

 

4.76 

 

0.45 

 

9.49 

3. ผูบรหิารมีการบรหิารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ แบบแผนของทาง

ราชการอยางเครงครัด  

 

4.75 

 

0.48 

 

10.02 

4. ผูบรหิารบรหิารงานมุงมั่นทําความดี คิดดี พูดดี ทั้งตอหนาและ

ลับหลงั  

 

4.76 

 

0.48 

 

10.00 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวแปรยอย Χ  
≥3.00 

S.D. 
C.V. 

≤< 20% 

องคประกอบยอยท่ี 2.2 โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวตอบาป 4.78 0.41 8.67 

1. ผูบริหารบริหารงานมีความเกรงกลัวตอการทําบาป ปฏิบัติตน

ตามหลักคําสอนของศาสนาที่นับถือ  

 

4.77 

 

0.44 

 

9.31 

2. ผูบรหิารบรหิารงานโดยคอยแนะนา ตักเตือนผูทีเ่กี่ยวของใหทํา

ความดี คํานึงถึงความทุกขทีจ่ะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา 

ใจ  

 

 

4.77 

 

 

0.44 

 

 

9.19 

3. ผูบรหิารบรหิารงานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการยึดมั่น

ในกฎระเบียบและแบบแผนของทํา 

 

4.78 

 

0.44 

 

9.28 

องคประกอบหลักท่ี 3 หลักแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  4.71 0.38 8.13 

องคประกอบยอยท่ี 3.1 ความพอเพียง 4.67 0.42 8.96 

1. ผู บริหาร ครูและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

4.61 

 

0.53 

 

11.44 

2. ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ สรางสรรค รูจัก

พอประมาณใหเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ  

 

4.65 

 

0.49 

 

10.50 

3. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนดํารงชีวิตโดยไมโลภ ไมทุจริต  4.71 0.47 9.91 

4. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ     

ไมฟุงเฟอ  

 

4.64 

 

0.50 

 

10.82 

5. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนโดยไมเบียดเบียน ผูอืน่ 

สังคม  

 

4.72 

 

0.46 

 

9.84 

6. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนมีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดย

คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการดาเนินชีวิต  

 

4.68 

 

0.47 

 

10.15 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวแปรยอย Χ  
≥3.00 

S.D. 
C.V. 

≤< 20% 

องคประกอบยอยท่ี 3.2 ความกตัญ ู 4.72 0.42 8.96 

1. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนดํารงตนเรียบงาย  4.68 0.49 10.54 

2. ผูบริหาร ครูและนักเรียนไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ 

ความดีงาม  

 

4.70 

 

0.49 

 

10.49 

3. ผู บริหาร ครูและนักเรียนตองรูจักยกยองเชิดชูบุพการี ครู 

อาจารย และทุกคนมีสวนรวม  

 

4.78 

 

0.43 

 

9.05 

องคประกอบยอยท่ี 3.3 ความซื่อสัตยสุจริต 4.73 0.40 8.46 

1. ผูบริหาร ครูและนักเรียนรวมกันปลูกฝงคานิยมวาการทุจริต

คอรรัปช่ัน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ันในโรงเรียน  

 

4.76 

 

0.44 

 

9.27 

2. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนหมั่นฝกฝนอบรมเรื่องความซื่อสตัยให

เกิดข้ึนในตนเอง เพื่อใหเปนคนดี มีประโยชน มีชีวิตที่สะอาด  

 

4.77 

 

0.44 

 

9.15 

3. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนประพฤติตนตรงตอเวลาทัง้ตอหนา

และลบัหลัง  

 

4.63 

 

0.51 

 

11.07 

4. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนรูจกัปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยาง

เต็มที่และยึดหลักความถูกตอง  

 

4.70 

 

0.48 

 

10.18 

5. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนมีความซื่อสัตย ปฏิบัติตนดวยความรัก

และศรัทธาตอวิชาชีพ  

 

4.76 

 

0.43 

 

9.12 

6. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนมีความจรงิใจตอผูอื่นปลอดจาก

ความรูสึกลําเอียงหรืออคติทัง้ตอหนาและลับหลงั  

 

4.70 

 

0.48 

 

10.20 

7. ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความซื่อตรง ไมใชเลหกลคดโกง   

ทั้งทางตรงและทางออม  

 

4.74 

 

0.47 

 

9.84 

8. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนมีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตัวเอง 

และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด  

 

4.73 

 

0.46 

 

9.79 

9. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ไมทุจริต

พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ  

 

4.77 

 

0.42 

 

8.89 

 



147 
 

ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 

 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวแปรยอย Χ  
≥3.00 

S.D. 
C.V. 

≤< 20% 

องคประกอบยอยท่ี 3.4 ความรับผิดชอบ 4.73 0.42 8.82 

1. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนมีความรับผิดชอบยึดมั่นความซือ่สัตย 

สุจริตตอหนาที ่ 

 

4.75 

 

0.45 

 

9.39 

2. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนใฝหาความรู ความรอบรูเพื่อรวมกัน

สรางคนดีใหโรงเรียนและบานเมือง  

 

4.72 

 

0.46 

 

9.73 

3. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนอดทน เสียสละ เพื่อรวมกันพฒันา

โรงเรียนและบานเมือง  

 

4.73 

 

0.46 

 

9.70 

4. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนมีความเพียรดวยปญญา เพื่อรวมกัน

พัฒนาโรงเรียนและบานเมือง  

 

4.73 

 

0.47 

 

9.87 

5. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ เพื่อ

พัฒนาโรงเรียนและบานเมือง 

 

4.72 

 

0.46 

 

9.71 

องคประกอบยอยท่ี 3.5 อุดมการณคุณธรรม 4.72 0.42 8.81 

1. ผูบริหาร ครูและนักเรียนรวมกันเสริมสรางหลักธรรมาภิบาล

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

 

4.72 

 

0.46 

 

9.71 

2. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนบรหิารงานโดยยึดหลักความถูกตอง  4.76 0.44 9.26 

3. ผูบรหิาร ครูและนักเรียนบรหิารงานโดยยึดหลักมีความยุติธรรม  4.75 0.45 9.48 

4. ผูบริหาร ครูและนักเรียนไดรับปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณ

ตามแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง  

 

4.68 

 

0.48 

 

10.35 

5. ผู บริหาร ครูและนักเรียนรวมมือรวมใจและมุ งมั ่นทําจะ

ขับเคลื ่อนระบบการศึกษาของชาติดําเนินไปดวยความมั ่นคง 

ย่ังยืน ดวยจิตสานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรม 

และจริยธรรม  

 

 

 

4.72 

 

 

 

0.45 

 

 

 

9.60 

6. ผู บริหาร ครูและนักเรียนใชหลักการใหโอกาสประชาชน         

มีสวนรวมรับรู  

 

4.69 

 

0.48 

 

10.20 
 

หมายเหตุ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาระหวาง 0.38 – 0.60 หมายถึง มีการกระจายของขอมูลนอย 
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  จากตารางที่ 4.9 เห็นไดวาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีคาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์การ

กระจายผานเกณฑที่กําหนดทุกองคประกอบ สรุปผลไดดังน้ี  

  องคประกอบหลักการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอย  3  องคประกอบ  

คือ การวางแผน การนําไปใช และการประเมินผล มีตัวแปรยอยรวม 20 ตัวแปร  มีคาเฉลี่ยอยู

ระหวาง 4.41 - 4.77  และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง  8.98 – 13.63 ในภาพรวม พบวา

องคประกอบหลักการบริหารโรงเรียน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.43, 

C.V. = 9.47) โดยองคประกอบยอยการวางแผน ( = 4.68, S.D. = 0.41, C.V. = 8.81) มีคาเฉลี่ย

สูงสุด  สวนองคประกอบยอยการประเมินผล ( = 4.47, S.D. = 0.52, C.V. = 11.66) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย สรุปผลไดดังน้ี 

  องคประกอบยอยการวางแผน พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที ่สุด เมื ่อพิจารณา     

รายตัวแปรยอย พบวา โรงเรียนมีการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนปจจุบัน ( = 4.77,    

S.D. = 0.43, C.V. = 8.98) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนโรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติไดจริง ( = 4.59, S.D. = 0.54, C.V. = 11.84) มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด  

  องคประกอบยอยการนําไปใช พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที ่สุด เมื่อพิจารณา          

รายตัวแปรยอย พบวา โรงเรียนมีการนําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน        
( = 4.647, S.D. = 0.51, C.V. = 11.02) มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนโรงเรียนมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาหรือ แผนกลยุทธที่เกี ่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ( = 4.55,       

S.D. = 0.55, C.V. = 12.18) และโรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 

และการกําหนดผูรับผิดชอบ ตามแผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ( = 4.55, S.D. = 0.57,      

C.V. = 12.53) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบยอยการประเมินผล พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา       

รายตัวแปรยอย  พบวา โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม         

เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ ( = 4.52, S.D. = 0.57, C.V. = 12.51) มีคาเฉลี่ยสูงสุด          

สวนโรงเรียนมีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

เหมาะสม ( = 4.41, S.D. = 0.60, C.V. = 13.63) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบหลักโลกบาลธรรม ซึ่งประกอบดวยองคยอย 2 องคประกอบคือ หิริ ความ

ละอายใจตอการทําความช่ัว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอการทําบาป  มีตัวแปรยอย 7 ตัวแปร  

มีคาเฉลี ่ยอยู ระหวาง 4.74 – 4.78 และคาสัมประสิทธิ ์การกระจายอยู ระหวาง 9.19 -10.02            

ในภาพรวม พบวาองคประกอบหลักโลกบาลธรรม มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.76,    
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S.D. = 0.40, C.V. = 8.45) โดยองคประกอบยอยโอตตัปปะ ( = 4.78, S.D. = 0.41, C.V. = 8.67)      

มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนองคประกอบยอยหิริ  ( = 4.77, S.D. = 0.43, C.V. = 8.99) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย สรุปผลไดดังน้ี 

  องคประกอบยอยหริิ พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายตัวแปรยอย  

พบวา ผูบริหารมีการบริหารงานโดยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี งดเวนจากการประพฤติชั่วหรือ    

สิ่งไมดีทั้งกาย วาจา ใจ ( = 4.76, S.D. = 0.45, C.V. = 9.49) และผูบริหารบริหารงานมุงมั่นทําความ

ดี คิดดี พูดดี ทั้งตอหนาและลับหลัง ( = 4.76, S.D. = 0.48, C.V. = 10.00)  มีคาเฉลี่ยสูงสุด          

สวนผูบริหาร  มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมมีความละอาย  แกใจในการทําบาปทั้งทางกาย 

วาจา ใจ  ( = 4.74, S.D. = 0.46, C.V. = 9.80) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบยอยโอตตัปปะ พบวามีคาเฉลี ่ยรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุด เมื่อพิจารณา        

รายตัวแปรยอย  พบวา ผูบริหารบริหารงานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการยึดมั่นในกฎระเบียบ

และแบบแผนของทํา ( = 4.78, S.D. = 0.44, C.V. = 9.28) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนผูบริหารบริหารงาน

มีความเกรงกลัวตอการทําบาป ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที ่นับถือ ( = 4.77,              

S.D. = 0.44, C.V. = 9.31) และผูบริหารบรหิารงานโดยคอยแนะนํา ตักเตือนผูที่เกี่ยวของใหทําความดี 

คํานึงถึงความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําชั่วทางกาย วาจา ใจ ( = 4.77, S.D. = 0.44, C.V. = 9.19)          

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบหล ักแนวคิดโรงเร ียนคุณธรรม ซึ ่งประกอบดวยองคประกอบยอย                   

5 องคประกอบ คือ ความพอเพียง ความกตัญู ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ

คุณธรรม มีตัวแปรยอย 29 ตัวแปร มีคาเฉลี ่ยอยู ระหวาง 4.61 – 4.77 และคาสัมประสิทธิ์          

การกระจายอยู ระหวาง  9.15 – 11.44 ในภาพรวม พบวาองคประกอบหลักแนวคิดโรงเรียน      

คุณธรรม  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D. = 0.38, C.V. = 8.13) โดยองคประกอบ

ยอยความซื่อสัตยสุจริต ( = 4.73, S.D. = 0.40, C.V. = 8.46) และองคประกอบยอยความรับผิดชอบ 

( = 4.73, S.D. = 0.42, C.V. = 8.82) มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนองคประกอบยอยความพอเพียง           

( = 4.67, S.D. = 0.42, C.V. = 8.96) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย สรุปผลไดดังน้ี 

  องคประกอบยอยความพอเพียง พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา    

รายตัวแปรยอย พบวา ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนโดยไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม ( = 4.72,       

S.D. = 0.46, C.V. = 9.84) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนผูบริหาร ครูและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.61, S.D. = 0.53, C.V. = 11.44) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบยอยความกตัญู พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา   

รายตัวแปรยอย พบวา ผูบริหาร ครูและนักเรียนตองรูจักยกยองเชิดชูบุพการี ครู อาจารย และทุกคน      
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มีสวนรวม ( = 4.78, S.D. = 0.43, C.V. = 9.05) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนผูบริหาร ครูและนักเรียนดํารง

ตนเรียบงาย  ( = 4.68, S.D. = 0.49, C.V. = 10.54) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบยอยความซื ่อส ัตยส ุจริต พบวามีคาเฉลี ่ยรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุด             

เมื่อพิจารณารายตัวแปรยอย พบวา ผูบริหาร ครูและนักเรียนหมั่นฝกฝนอบรมเรื่องความซื่อสัตยให

เกิดข้ึนในตนเอง เพื่อใหเปนคนดี มีประโยชน มีชีวิตที่สะอาด ( = 4.77, S.D. = 0.44, C.V. = 9.15) 

และผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ไมทุจริตพรอมใหตรวจสอบการกระทําได

เสมอ ( = 4.77, S.D. = 0.42, C.V. = 8.89)  มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนผูบริหาร ครูและนักเรียนประพฤติ

ตนตรงตอเวลาทั้งตอหนาและลับหลัง ( = 4.63, S.D. = 0.51, C.V. = 11.07) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบยอยความรับผิดชอบ พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

รายตัวแปรยอย พบวา ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความรับผดิชอบยึดมั่นความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่    
( = 4.75, S.D. = 0.45, C.V. = 9.39) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนผูบริหาร ครูและนักเรียนใฝหาความรู 

ความรอบรูเพื่อรวมกันสรางคนดีใหโรงเรียนและบานเมือง ( = 4.72, S.D. = 0.46, C.V. = 9.73) และ

ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและบานเมือง ( = 4.72, 

S.D. = 0.46, C.V. = 9.71)  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

  องคประกอบยอยอุดมการณคุณธรรม พบวามีคาเฉลี ่ยรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุด            

เมื่อพิจารณารายตัวแปรยอย พบวา ผูบริหาร ครูและนักเรียนบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง        
( = 4.76, S.D. = 0.44, C.V. = 9.26) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนผูบริหาร ครูและนักเรียนไดรับปลูกฝง

ความคิดเชิงอุดมการณตามแนวคิดโรงเร ียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั ่วถึง ( = 4.68,             

S.D. = 0.48, C.V. = 10.35) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

 4.2.2.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                     ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันขององคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เพื ่อตอบ

วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 โดยการทดสอบโมเดลในระดับตัวแปรยอยของแตละองคประกอบ

ยอยที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบ      

เชิงยืนยันและทดสอบโมเดลในระดับองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลกัและโมเดลในระดับ

องคประกอบหลักของการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษดวยการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  

                    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ทําใหไดโมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ      

ขององคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่



151 
 

การศึกษาประถมศึกษา จํานวน  56  ขอ โดยโมเดลน้ีมีลักษณะเปนโมเดลการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันอันดับสาม  (Third Order Confirmatory Factor Analysis)  ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพท่ี 4.1  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสามของการบริหารงานโรงเรียน 

               คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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การวิเคราะหโมเดลในครัง้น้ี เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไมสามารถ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหในครั้งเดียวได  เนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห   

ซึ่งยอมใหการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงแยกการวิเคราะห

และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอนคือ ตอนแรกเปนการวิเคราะหองคประกอบ      

เชิงยืนยันเพื่อสรางสเกลองคประกอบ และตอนที่สองเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ  

ที่สอง  เพื่อพัฒนาตัวบงช้ีการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดจะใกลเคียงกับการวิเคราะหองคประกอบ  

เชิงยืนยันอันดับที่สาม (วิลาวัลย มาคุม, 2549, หนา 228-229) 

 

4.2.2.3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสรางสเกลองคประกอบ 

          การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในสวนน้ี เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดล

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษ และนํามา

สรางสเกลองคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตอไป แตเนื่องจาก

ขอจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร ท ําใหไมสามารถวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจาก            

10 องคประกอบยอย ไดในครั้งเดียว ดังน้ันผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหโมเดลยอยทั้งหมด 3 โมเดล  ดังน้ี 

        1. โมลเดลองคประกอบหลักการบริหารโรงเรียน มี 3 องคประกอบยอย 20 ตัวแปร

ยอย 

        2. โมลเดลองคประกอบหลักโลกบาลธรรม มี 2 องคประกอบยอย 7 ตัวแปรยอย 

        3. โมลเดลองคประกอบหลักแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มี 5 องคประกอบยอย 29 ตัว

แปรยอย   

        ลักษณะของโมเดลดังกลาวขางตนนี้แสดงในรูปของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน  ปรากฏในภาพดังตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.2 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการบรหิารโรงเรียน 
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ภาพท่ี 4.3 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของหลักโลกบาลธรรม 

 

 

 

 

 

 

LPT1 

LPT2 

L21 

L22 

L23 

L25 

L26 

L27 

L24 
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ภาพท่ี  4.4  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

MOR

MOR

 

MOR

 

K28 

K29 

K30 

K31 

K33 

K34 

K35 

K36 

K37 

K38 

K39 

K42 

K46 

K47 

K48 

K59 

K50 

K51 

K52 

K53 

MOR

 

K43 

K32 

K40 

K41 

K44 

K45 

K54 

K55 

K56 

MOR
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 กอนทําการวิเคราะหองคประกอบ  ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยตาง ๆ  

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธ ที่จะนําไปใชในการวิเคราะหองคประกอบวามี   

ความเหมาะสมหรือไม  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธระหวาง      

ตัวแปรยอยที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบวา  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแตกตางจากศูนยหรือไม     

ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน แสดงวาไมมีองคประกอบรวม และไมมีประโยชนที่จะนําเมทริกซนั้น

ไปวิเคราะห (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2539)  สําหรับคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาสถิติของ  

Bartlett’s  ซึ่งเปนคาสถิติสําหรับทดสอบสมมติฐานวา เมทริกซสหสัมพันธน้ันเปนเมทริกซเอกลักษณ 

(Identity Matrix) หรือไม โดยพิจารณาที่คา Bartlett’s test of Sphericity  และคาความนาจะเปน 

วามีความสัมพันธเหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไป โดยพิจารณาที่การมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีกําหนดนัยสาํคัญที่ .01 (p< .01)  นอกจากน้ียังพิจารณาไดจาก

คาดัชนี   ไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy : 

MSA)  ซึ่งคิมและมัชเลอร (Kim & Muclle, 1978  อางถึงใน สมเกียรติ  ทานอก, 2539)  ไดเสนอ   

ไววา  ถามีคามากกวา  .80  แสดงวาดีมากและถามีคานอยกวา .50 แสดงวาใชไมได 

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้การบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จําแนกรายเปน

รายโมเดล ดังแสดงในตารางที่ 4.6 – 4.8 
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ตารางท่ี 4.8  คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรยอยขององคประกอบยอยโมเดลการบริหารโรงเรียน 
 

ตัวแปร

ยอย 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

P1 1                                       

P2 .633** 1                                     

P3 .619** .697** 1                                   

P4 .553** .580** .758** 1                                 

P5 .546** .556** .751** .795** 1                               

P6 .526** .579** .716** .703** .758** 1                             

P7 .513** .571** .695** .672** .688** .733** 1                           

P8 .549** .480** .638** .673** .665** .660** .689** 1                         

P9 .521** .522** .628** .687** .644** .654** .664** .706** 1                       

P10 .594** .546** .639** .614** .578** .600** .632** .666** .638** 1                     

P11 .580** .595** .655** .622** .615** .641** .639** .648** .653** .784** 1                   

P12 .541** .570** .664** .655** .632** .646** .682** .675** .673** .656** .683** 1                 

P13 .490** .523** .570** .637** .586** .611** .641** .617** .726** .625** .681** .731** 1               

P14 .458** .479** .526** .518** .557** .545** .577** .554** .574** .598** .641** .633** .676** 1             

P15 .470** .514** .569** .582** .554** .617** .597** .601** .658** .672** .703** .682** .727** .714** 1           

P16 .485** .389** .471** .541** .545** .513** .556** .554** .587** .586** .604** .587** .557** .573** .631** 1         

P17 .576** .475** .557** .614** .592** .600** .605** .620** .622** .620** .607** .604** .570** .549** .599** .774** 1       

P18 .554** .474** .584** .621** .560** .583** .671** .595** .607** .636** .616** .594** .603** .581** .580** .739** .718** 1     

P19 .524** .547** .611** .666** .604** .609** .618** .627** .644** .620** .639** .646** .629** .571** .602** .663** .772** .722** 1   

P20 .517** .455** .557** .592** .544** .553** .563** .572** .616** .577** .632** .618** .605** .608** .615** .697** .751** .763** .791** 1 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
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จากตารางที่  4.8  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบ

ยอยโมเดลการบรหิารโรงเรยีน (PIE) พบวาทั้ง 3 องคประกอบยอย  มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธสูงที่สุด คือ โรงเรียน     

มีการจัดกิจกรรมสงเสรมิการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่เหมาะสม (P4) และโรงเรียนมีการกําหนด

วัตถุประสงคการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่เหมาะสม (P5) คือมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 

0.795 สวนองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดทําโครงการสงเสริม

การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ (P3) และโรงเรียนมีการติดตาม 

ควบคุม ตรวจสอบปญหา การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง เหมาะสม (P16) คือ มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.389 นอกจากนี้ยังพบวา คาดัชนี KMO คาสถิติของ Bartlett’s      

ผานเกณฑที่กําหนด จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว (Kim & Muclle, 1978 อางถึงใน 

สมเกียรติ ทานอก, 2539)    

 

ตารางท่ี 4.9  คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรยอยขององคประกอบยอยโมเดล 

        หลักโลกบาลธรรม 

 

 ตัวแปรยอย L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 

L21 1             

L22 .775** 1           

L23 .766** .773** 1         

L24 .775** .724** .779** 1       

L25 .712** .714** .745** .753** 1     

L26 .662** .701** .706** .670** .733** 1   

L27 .686** .715** .728** .780** .740** .767** 1 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  

 

จากตารางที่  4.9  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบ

ยอยโมเดลหลักโลกบาลธรรม (LPT)  พบวาทั้ง 2 องคประกอบยอยมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)  โดยตัวแปรยอยที่มีความสัมพันธสูงที่สุด คือ ผูบริหาร

บริหารงานโดยคอยแนะนํา ตักเตือนผูที่เกี่ยวของใหทําความดี คํานึงถึงความทุกขที่จะเกิดขึ้นจากการ

ทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ (L26) และผูบริหารบริหารงานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการยึดมั่นใน

กฎระเบียบและแบบแผนของทํา (L27) คือ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.767 สวนตัวแปรยอย
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ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมมีความละอายแกใจ    

ในการทําบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ (L21) และผูบริหารบริหารงานโดยคอยแนะนํา ตักเตือน              

ผูที่เกี่ยวของใหทําความดี คํานึงถึงความทุกขที่จะเกิดขึ้นจากการทําชั่วทางกาย วาจา ใจ (L26) คือ       

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.662  นอกจากนี้ยังพบวา คาดัชนี KMO คาสถิติของ Bartlett’s  

อยูในเกณฑที่ใชได  จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว 
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ตารางท่ี 4.10  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรยอยขององคประกอบยอยโมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

 
ตัวแปร

ยอย K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 

K28 1                                     

K29 .786** 1                                   

K30 .620** .736** 1                                 

K31 .702** .747** .799** 1                               

K32 .590** .595** .654** .663** 1                             

K33 .659** .646** .642** .686** .739** 1                           

K34 .616** .594** .580** .625** .585** .609** 1                         

K35 .604** .616** .590** .565** .618** .645** .654** 1                       

K36 .561** .620** .712** .610** .646** .613** .662** .788** 1                     

K37 .612** .626** .676** .674** .630** .640** .609** .632** .768** 1                   

K38 .518** .576** .605** .643** .622** .615** .576** .659** .740** .703** 1                 

K39 .610** .606** .606** .633** .566** .650** .621** .622** .637** .657** .668** 1               

K40 .539** .608** .639** .672** .618** .629** .679** .674** .720** .658** .704** .766** 1             

K41 .562** .625** .666** .631** .685** .657** .660** .692** .718** .753** .775** .690** .709** 1           

K42 .535** .612** .636** .622** .631** .650** .652** .655** .708** .690** .639** .717** .737** .761** 1         

K43 .540** .597** .601** .609** .713** .680** .641** .697** .732** .688** .690** .693** .783** .780** .779** 1       

K44 .522** .628** .636** .631** .594** .604** .535** .674** .717** .710** .675** .653** .692** .710** .764** .747** 1     

K45 .567** .646** .649** .662** .695** .669** .628** .713** .768** .763** .755** .663** .723** .784** .747** .720** .716** 1   

K46 .565** .613** .648** .619** .658** .655** .599** .656** .724** .709** .691** .619** .717** .747** .679** .734** .701** .777** 1 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

 
ตัวแปร

ยอย 

K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 K36 K37 K38 K39 K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 

K47 .530** .571** .585** .593** .579** .563** .651** .578** .664** .676** .659** .631** .669** .675** .666** .619** .647** .648** .749** 

K48 .584** .628** .651** .608** .592** .603** .632** .591** .703** .660** .606** .630** .691** .706** .696** .684** .668** .678** .752** 

K49 .597** .601** .614** .621** .607** .609** .629** .637** .701** .676** .668** .650** .704** .721** .659** .680** .683** .714** .757** 

K50 .561** .598** .606** .626** .599** .616** .604** .548** .632** .635** .636** .687** .663** .680** .668** .649** .642** .681** .717** 

K51 .569** .622** .623** .610** .608** .642** .587** .671** .688** .726** .719** .624** .655** .699** .677** .693** .729** .738** .699** 

K52 .540** .593** .651** .633** .660** .641** .560** .668** .734** .738** .740** .567** .669** .729** .683** .700** .722** .718** .722** 

K53 .568** .624** .634** .630** .643** .631** .576** .675** .746** .749** .704** .605** .702** .750** .673** .736** .730** .750** .751** 

K54 .561** .589** .601** .629** .581** .661** .585** .613** .633** .693** .643** .677** .653** .631** .689** .663** .696** .670** .690** 

K55 .594** .624** .650** .660** .617** .643** .588** .614** .669** .653** .645** .673** .699** .690** .670** .676** .686** .691** .672** 

K56 .569** .555** .586** .597** .598** .568** .549** .576** .639** .621** .649** .646** .631** .629** .620** .672** .647** .649** .646** 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

 
ตัวแปร

ยอย K47 K48 K49 K50 K51 K52 K53 K54 K55 K56 

K47 1                   

K48 .711** 1                 

K49 .715** .718** 1               

K50 .793** .780** .771** 1             

K51 .670** .657** .741** .726** 1           

K52 .679** .700** .742** .693** .775** 1         

K53 .679** .700** .715** .728** .773** .774** 1       

K54 .698** .654** .684** .717** .776** .747** .794** 1     

K55 .689** .711** .734** .772** .772** .749** .775** .795** 1   

K56 .624** .629** .718** .728** .736** .729** .760** .784** .798** 1 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  

 

จากตารางที ่  4.10  ผลการวิเคราะหคาส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแบบเพียร ส ันของ

องคประกอบยอยโมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (MOR)  พบวาทั ้ง 5 องคประกอบยอย               

มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวแปรยอยที ่มี

ความสัมพันธสูงที่สุด คือ ผูบริหาร ครูและนักเรียนดารงชีวิตโดยไมโลภ ไมทุจริต (K30) และผูบริหาร 

ครูและนักเรียนฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ไมฟุงเฟอ  (K31) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ 0.799 สวนตัวแปรยอยที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ ผูบริหาร ครูและนักเรียนดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (K28) และผูบริหาร ครู และนักเรียนหมั่นฝกฝนอบรมเรื่อง         

ความซื่อสัตยใหเกิดขึ ้นในตนเอง เพื่อใหเปนคนดี มีประโยชน มีชีวิตที ่สะอาด (K38) คือมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.518 นอกจากน้ียังพบวาคาดัชนี  KMO คาสถิติของ Bartlett’s ผาน

เกณฑที่กําหนด จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว 

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของโมเดลองคประกอบการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาจากตารางที่ 4.8 – 4.10 แสดงใหเห็นวาในแตละโมเดลมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกคา 
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 สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติอื่น ๆ ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม ไดแก คาสถิติของ 

Bartlett’s  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 

Adequacy MSA) จําแนกตามโมเดลยอย คือ โมเดลการบริหารโรงเรียน โมเดลหลักโลกบาลธรรม  

และโมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ปรากฏผลในตารางที่ 4.9 

 

ตารางที ่  4.11  คาสถิติ  Bartlett’s  และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-

Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลยอยการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

 

โมเดล 

Bartlett’s 

test of 

Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 

of 

Sampling Adequacy (MSA) 

การบริหารโรงเรียน 10406.375 .000 0.960 

หลักโลกบาลธรรม 3961.289 .000 0.892 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 18739.078 .000 0.967 

 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะหเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธกอน

นําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซ

เอกลักษณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา Bartlett’s test of Sphericity มีคาเทากับ 

10406.375, 3961.289 และ 18739.078 ตามลําดับ  ซึ่งมีคาความนาจะเปนนอยกวา .01 (p< .01) 

สวนคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy : 

MSA) มีคาเทากับ 0.960, 0.892 และ 0.967 ตามลําดับ โดยทุกคามีคามากกวา .80 แสดงวา

องคประกอบมีความสัมพันธกัน    ดีมาก สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได  ซึ่งเปนไปตาม

ขอเสนอ Kim & Muclle ไดเสนอไววา  ถามีคามากกวา .80 ดีมาก และถามีคานอยกวา .50 ใชไมได 

(Kim & Muclle, 1978  อางถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539)   
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 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อสรางสเกล

องคประกอบมาตรฐานจากตัวแปรยอย จํานวน 56 ตัวแปรยอย ตามโมเดลยอยทั ้ง 3 โมเดล            

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1)  โมเดลการบริหารโรงเรียน 

       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารโรงเรียน (PIE) แสดง      

ในตารางที ่ 4.12 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 3 ตัวแปร                

ในองคประกอบการบริหารโรงเรียน แสดงในตารางที่ 4.11 และการสรางโมเดลการบริหารโรงเรียน 

แสดงในภาพที่ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารโรงเรียน 

                   (PIE) 
 

องคประกอบ

ยอย 

ตัว

แปร

ยอย 

เมทริกซนํ้าหนัก

องคประกอบ 

 

สัมประสิทธิ์

การ

พยากรณ  

(R2) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบงชี้ (e) 

λ  SE t 

PIE1 P1 0.67 0.02 17.21** 0.45 0.09 0.55 

 P2 0.69 0.02 17.89** 0.48 0.14 0.52 

 P3 0.82 0.02 22.74** 0.68 0.23 0.32 

 P4 0.83 0.02 22.95** 0.68 0.25 0.32 

 P5 0.80 0.02 21.96** 0.64 0.05 0.36 

 P6 0.81 0.02 22.23** 0.65 0.15 0.35 

 P7 0.84 0.02 23.71** 0.70 0.37 0.30 

 P8 0.82 0.02 22.99** 0.68 0.21 0.32 

 P9 0.83 0.02 22.99** 0.68 0.26 0.32 

PIE2 P10 0.84 0.02 22.90** 0.70 0.33 0.30 

 P11 0.85 0.02 24.03** 0.73 0.37 0.27 

 P12 0.87 0.02 24.35** 0.75 0.56 0.25 

 P13 0.81 0.02 21.93** 0.65 0.16 0.35 

 P14 0.74 0.02 19.49** 0.55 0.14 0.45 

 P15 0.80 0.02 21.90*** 0.63 0.13 0.37 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ) 

 

องคประกอบ

ยอย 

ตัว

แปร

ยอย 

เมทริกซนํ้าหนัก

องคประกอบ 

 

สัมประสิทธิ์

การ

พยากรณ  

(R2) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบงชี้ (e) 

λ  SE t 

PIE3 P16 0.82 0.02 22.80** 0.67 0.32 0.33 

 P17 0.89 0.02 26.25** 0.80 0.39 0.20 

 P18 0.90 0.02 26.71** 0.81 0.33 0.19 

 P19 0.92 0.02 25.27** 0.84 0.61 0.16 

 P20 0.84 0.02 23.94** 0.71 0.14 0.29 

Chi-Square=111.12,  df  = 101 , p = 0.231 , GFI  = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.014 

** P < .01 

 

ตารางท่ี 4.13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปรยอย 3 ตัวแปรในองคประกอบ 

                 การบริหารโรงเรียน  

 

องคประกอบยอย PIE1 PIE2 PIE3 

PIE1 1.00   

PIE2 0.92** 1.00  

PIE3 0.82** 0.82** 1.00 

** P < .01 

 

 จากตารางที่ 4.12 – 4.13 สามารถสรางโมเดลการบริหารโรงเรียน ไดดังภาพที่ 4.5 
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ภาพท่ี 4.5  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการบริหารโรงเรียน 

 

 จากตารางที่ 4.12 – 4.13 และภาพที่ 4.5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดล

การบริหารโรงเรียน พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาจาก         

คาไคสแควร ( 2χ ) เทากับ 111.12 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 101 คานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) 

เทากับ 0.231 น่ันหมายถึง คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง 

(GFI) เทากับ 0.98 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.96 และคาความ

คลาดเคลื่อนในการการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.014 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.5 พบวานํ้าหนัก

องคประกอบของตัวแปรยอยทั้ง 20 ตัวแปร มีคาเปนบวก มีคาตั ้งแต 0.67-0.92 ซึ่งเกินเกณฑ          

ที่กําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรยอยเหลานี้

เปนตัวแปรยอยที่สําคัญของทั้ง 3 องคประกอบยอย คือ ตัวแปรยอย P1-9P เปนตัวแปรยอยที่สําคัญ
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ขององคประกอบยอยการวางแผน (PIE1)  ตัวแปรยอยที่ P10-P15 เปนตัวแปรยอยที่สําคัญของ

องคประกอบยอยการนําไปใช (PIE2) และตัวแปรยอยที่ P16-P20 เปนตัวแปรยอยที่สําคัญของ

องคประกอบยอยการประเมนิผล (PIE3) นอกจากจะพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบแลว ยังสามารถ

พิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย (R2) และคาสัมประสิทธิ ์คะแนน

องคประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.13 พบวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลการบริหารโรงเรียน   

มีความสัมพันธกันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความ

แปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธตํ่าสุดถึงสูงสุด

ตั ้งแต 0.82 – 0.92 และตัวแปรยอยแตละตัวจะมีความคลาดเคลื ่อนรวมอยู ด วย ซ ึ ่งเก ิดจาก

ความสัมพันธระหวางแปรยอยนั้นกับแปรยอยอื่นในโมเดล ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน     

ในครั้งน้ี  ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 

ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในการสราง

สเกลองคประกอบยอย เพื ่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื ่อพัฒนาองคประกอบ           

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา สําหรับโมเดลการบริหารโรงเรียน ไดสเกลองคประกอบยอย 3  ตัว ดังสมการ 

PIE1  = 0.09(P1)+ 0.14(P2) + 0.23(P3) + 0.25(P4) + 0.05(P5) + 0.15(P6) + 

0.37(P7) + 0.21(P8) + 0.26(P9) 

PIE2  = 0.33(P10) + 0.37(P11) + 0.56(P12) + 0.16(P13) + 0.14(P14) + 0.13(P15)  

PIE3 = 0.32(P16)+ 0.39(P17) + 0.33(P18) + 0.61(P19) + 0.14(P20)  

 

 2)  โมเดลหลักโลกบาลธรรม 

       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลหลักโลกบาลธรรม (LPT) แสดง       

ในตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปรยอย 2 ตัวแปร          

ในองคประกอบหลักโลกบาลธรรม แสดงในตารางที่ 4.13 และการสรางโมเดลหลักโลกบาลธรรม 

แสดงในภาพที่ 4.6 
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ตารางท่ี  4.14  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลหลักโลกบาลธรรม (LPT) 

 

 

องคประกอบ

ยอย 

ตัว

แปร

ยอย 

เมทริกซนํ้าหนัก

องคประกอบ 

 

สัมประสิทธิ์

การ

พยากรณ  

(R2) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบงชี้ (e) 

λ  SE t 

LPT1 L21 0.87 0.02 24.99** 0.75 0.42 0.25 

 L22 0.88 0.02 25.51** 0.77 0.39 0.23 

 L23 0.88 0.02 25.75** 0.78 0.47 0.22 

 L24 0.89 0.02 26.10** 0.80 0.55 0.20 

LPT2 L25 0.92 0.01 27.48** 0.85 1.06 0.15 

 L26 0.88 0.02 23.86** 0.77 0.73 0.23 

 L27 0.91 0.02 26.66** 0.82 0.21 0.18 

Chi-Square= 11.81, df  = 8, p = 0.159 , GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.030 

** P < .01 

 

ตารางท่ี 4.15  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปรยอย 2 ตัวแปรในองคประกอบ 

        หลักโลกบาลธรรม 

 

องคประกอบยอย LPT1 LPT2 

LPT1 1.00  

LPT2 0.90** 1.00 

** P < .01 

 

 จากตารางที่ 4.14 – 4.15 สามารถสรางโมเดลการเปนหลักโลกบาลธรรมไดดังภาพที่ 4.6 
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ภาพท่ี 4.6  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของหลักโลกบาลธรรม 
 

 จากตารางที ่ 4.14 – 4.15 และภาพที ่ 4.6  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน         

ของโมเดลหลักโลกบาลธรรม พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาจาก

คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ 11.81 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 8 คานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) 

เทากับ 0.159  น่ันหมายถึง คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง 

(GFI) เทากับ 0.99 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.98 และคาความ

คลาดเคลื่อนในการการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.030 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.6 พบวานํ้าหนัก

องคประกอบของตัวแปรยอยทั้ง 7 ตัวแปรยอยมีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.87-0.92 ซึ่งเกินเกณฑ      

ที่กําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรยอยเหลานี้

เปนตัวแปรยอยที่ส ําคัญของทั้ง 2 องคประกอบยอย คือ ตัวแปรยอย L21-L24 เปนตัวแปรยอย         

ที่สําคัญขององคประกอบยอยหิร ิความละอายใจตอการทําความชั่ว (LPT1) และตัวแปรยอยที่ L25-

L27 เปนตัวแปรยอยที่สําคัญขององคประกอบยอยโอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอการทําบาป (LPT2) 

นอกจากจะพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบแลว  ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวน
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รวมกับองคประกอบยอย (R2) และคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient)  

ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.15 พบวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลหลักโลกบาลธรรม       

มีความสัมพันธกันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความ

แปรปรวนรวมขององคประกอบยอยทีป่รบัใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธสูงสุด เทากับ 0.90 

และตัวแปรยอยแตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวแปร

ยอยน้ันกับตัวแปรยอยอื่นในโมเดล ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้  ไดนําคาความ

คลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 

ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในการสราง

สเกลองคประกอบยอย เพื ่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื ่อพัฒนาองคประกอบ          

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา สําหรับโมเดลหลักโลกบาลธรรม ไดสเกลองคประกอบยอย 2 ตัว ดังสมการ 

LPT1  = 0.42(L21) + 0.39(L22) + 0.47(L23) + 0.55(L24) 

LPT2  = 1.06(L25) + 0.73(L26) + 0.21(L27) 

 

 3)  โมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (MOR)    

ผลการวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของ   

ตัวแปรยอย 5 ตัวแปรในองคประกอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม แสดงในตารางที่ 4.17 และการสราง

โมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม แสดงในภาพที่ 4.7 
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ตารางท่ี  4.16  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแนวคิดโรงเรียนคณุธรรม  

                   (MOR) 

 

องคประกอบ

ยอย 

ตัว

แปร

ยอย 

เมทริกซนํ้าหนัก

องคประกอบ 

 

สัมประสิทธิ์

การ

พยากรณ  

(R2) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบงชี้ (e) 

λ  SE t 

MOR1 K28 0.79 0.02 21.12** 0.62 0.15 0.38 

 K29 0.85 0.02 23.69** 0.72 0.35 0.28 

 K30 0.87 0.02 24.18** 0.76 0.45 0.24 

 K31 0.88 0.02 25.03** 0.78 0.39 0.22 

 K32 0.87 0.02 21.74** 0.75 0.62 0.25 

 K33 0.90 0.02 23.16** 0.80 0.76 0.20 

MOR2 K34 0.79 0.02 21.47** 0.63 0.38 0.37 

 K35 0.84 0.02 23.29** 0.71 0.32 0.29 

 K36 0.90 0.02 25.00** 0.81 0.84 0.19 

MOR3 K37 0.84 0.02 24.06** 0.71 0.24 0.28 

 K38 0.83 0.02 23.62** 0.69 0.18 0.31 

 K39 0.80 0.02 22.24** 0.64 0.10 0.36 

 K40 0.86 0.02 24.52** 0.74 0.19 0.26 

 K41 0.88 0.01 26.11** 0.78 0.26 0.22 

 K42 0.85 0.02 24.36** 0.72 0.17 0.28 

 K43 0.86 0.02 24.86** 0.74 0.13 0.26 

 K44 0.85 0.02 24.30** 0.72 0.26 0.28 

 K45 0.89 0.01 26.25** 0.79 0.27 0.21 

MOR4 K46 0.90 0.02 26.02** 0.80 0.78 0.20 

 K47 0.86 0.02 25.00** 0.74 -0.01 0.26 

 K48 0.88 0.02 25.74** 0.78 0.37 0.22 

 K49 0.93 0.02 27.89** 0.86 0.58 0.14 

 K50 0.90 0.02 26.47** 0.81 0.49 0.19 

** P < .01 
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ตารางท่ี  4.16   (ตอ) 

 

องคประกอบ

ยอย 

ตัว

แปร

ยอย 

เมทริกซนํ้าหนัก

องคประกอบ 

 

สัมประสิทธิ์

การ

พยากรณ  

(R2) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบงชี้ (e) 

λ  SE t 

MOR5 K51 0.88 0.02 25.77** 0.78 0.47 0.22 

 K52 0.90 0.02 26.01** 0.81 0.52 0.19 

 K53 0.91 0.02 27.24** 0.83 0.50 0.17 

 K54 0.87 0.02 25.47** 0.76 0.27 0.24 

 K55 0.88 0.02 25.62** 0.78 0.35 0.22 

 K56 0.83 0.02 23.53** 0.69 0.06 0.31 

Chi-Square= 193.95, df  = 175, p = 0.155 , GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.014 

** P < .01 

 

ตารางท่ี 4.17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปรยอย 5 ตัวแปรในองคประกอบ 

        แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

 

องคประกอบยอย MOR1 MOR2 MOR3 MOR4 MOR5 

MOR1 1.00     

MOR2 0.85** 1.00    

MOR3 0.84** 0.94** 1.00   

MOR4 0.78** 0.85** 0.89** 1.00  

MOR5 0.81** 0.86** 0.91** 0.89** 1.00 

** P < .01 

 

 จากตารางที่ 4.16 – 4.17 สามารถสรางโมเดลแนวคิดโรงเรยีนคุณธรรม ไดดังภาพที่ 4.7 
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ภาพท่ี 4.7  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
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 จากตารางที่ 4.14 – 4.15 และภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดล

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาจาก   

คาไค-สแควร ( 2χ ) เทากับ 193.95 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 175 คานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) 

เทากับ 0.155 น่ันหมายถึง คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง 

(GFI) เทากับ 0.98 มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.94 และคาความ

คลาดเคลื่อนในการการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.014 

 เมื ่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.7 พบวานํ ้าหนัก

องคประกอบของแปรยอยทั้ง 15 ตัวแปร มีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.79-0.93 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด 

คือ และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรยอยเหลานี้เปนตัวแปรยอย    

ที่สําคัญของทั้ง 5 องคประกอบยอย คือ ตัวแปรยอย K28-K33 เปนตัวองคประกอบที่สําคัญของ

องคประกอบยอยความพอเพียง (MOR1) ตัวแปรยอยที่ K34-K36 เปนตัวแปรยอยที่สําคัญของ

องคประกอบยอยความกตัญู (MOR2) ตัวแปรยอยที่ K37-K45 เปนตัวแปรยอยที่ส ําคัญของ

องคประกอบยอยความซื่อสัตยสุจริต (MOR3) ตัวแปรยอยที่ K46-K50 เปนตัวแปรยอยที่สําคัญของ

องคประกอบยอยความรับผิดชอบ (MOR4) และตัวแปรยอยที่ K51-K56 เปนตัวแปรยอยที่สําคัญของ

องคประกอบยอยอุดมการณคุณธรรม (MOR5) นอกจากจะพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบแลว      

ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย (R2) และคาสัมประสิทธิ์

คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

จากตารางที ่ 4.17 พบวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม มีความสัมพันธกันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวน

และความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธตํ่าสุด   

ถึงสูงสุดตั้งแต 0.78 – 0.94 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีกับตัวบงช้ีอื่นในโมเดล  ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้  

ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 

ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนี้ไปใชในการสราง

สเกลองคประกอบยอย  เพื ่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื ่อพัฒนาองคประกอบ          

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา สําหรับโมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ไดสเกลองคประกอบ 5  ตัว ดังสมการ 

MOR1 = 0.15(K28) + 0.35(K29) + 0.45(K30) + 0.39(K31) + 0.62(K32) + 0.76(K33)  

MOR2 = 0.38(K34) + 0.32(K35) + 0.84(K36)  

MOR3 = 0.24(K37) + 0.18(K38) + 0.10(K39) + 0.19(K40) + 0.26(K41) + 0.17(K42) 

+ 0.13(K43) + 0.26(K44) + 0.27(K45)  
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MOR4 = 0.78(K46) – 0.01(K47) + 0.37(K48) + 0.58(K49) + 0.49(K50)  

MOR5 = 0.47(K51) + 0.52(K52) + 0.50(K53) + 0.27(K54) + 0.35(K55) + 0.06(K56)  

จากตารางที่ 4.11 – 4.17 และภาพที่ 4.5 – 4.7 ซึ่งไดแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบ    

เชิงยืนยันของโมเดลทั้ง 3 โมเดล พบวา  ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคลองกับขอมูล        

เชิงประจักษดีมาก นอกจากนี้ คานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรยอยมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา 

แสดงวาตัวแปรยอยทั้งหมดเปนตัวแปรยอยทีส่ําคัญขององคประกอบการบรหิารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผลการวิเคราะห

สามารถสรางสเกลองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 10 ตัว ไดดังสมการ 

PIE1  = 0.09(P1)+ 0.14(P2) + 0.23(P3) + 0.25(P4) + 0.05(P5) + 0.15(P6) + 

0.37(P7) + 0.21(P8) + 0.26(P9) 

PIE2  = 0.33(P10) + 0.37(P11) + 0.56(P12) + 0.16(P13) + 0.14(P14) + 0.13(P15)  

PIE3 = 0.32(P16)+ 0.39(P17) + 0.33(P18) + 0.61(P19) + 0.14(P20)  

LPT1  = 0.42(L21) + 0.39(L22) + 0.47(L23) + 0.55(L24) 

LPT2  = 1.06(L25) + 0.73(L26) + 0.21(L27) 

MOR1 = 0.15(K28) + 0.35(K29) + 0.45(K30) + 0.39(K31) + 0.62(K32) + 0.76(K33)  

MOR2 = 0.38(K34) + 0.32(K35) + 0.84(K36)  

MOR3 = 0.24(K37) + 0.18(K38) + 0.10(K39) + 0.19(K40) + 0.26(K41) + 0.17(K42) 

+ 0.13(K43) + 0.26(K44) + 0.27(K45)  

MOR4 = 0.78(K46) – 0.01(K47) + 0.37(K48) + 0.58(K49) + 0.49(K50)  

MOR5 = 0.47(K51) + 0.52(K52) + 0.50(K53) + 0.27(K54) + 0.35(K55) + 0.06(K56)  

 

4.2.2.4 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อทดสอบความสอดคลอง

ของโมเดลการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

การวิเคราะหในข้ันตอนนี้เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กับขอมูล

เช ิงประจ ักษ  โดยการวิ เคราะห องคประกอบเช ิงยืนยันอ ันดับสองจากองคประกอบยอย                 

10 องคประกอบ ซึ่งไดจากสเกลองคประกอบที่สรางขึ้น  และองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ 

ไดแก การบริหารโรงเรียน (PIE)  หลักโลกบาลธรรม (LPT)  และ แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (MOR)  

มาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั ้งเดียว  ซึ ่งไดแสดงโมเดลการวิเคราะห



176 
 

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคประกอบยอย  

               การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

               พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

 กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

สเกลองคประกอบยอยทั้ง 10 องคประกอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่จะ

นําไปวิเคราะหองคประกอบ  รวมถึงการวิเคราะหคาสถิติของคาสถิติของ Bartlett’s (Bartlett’s 

test of Sphericity) และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 

Sampling Adequacy : MSA) เพื่อพิจารณาวาองคประกอบมีความเหมาะสมหรือไม ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.18 

 

PIE 

MOR 

PIE1 

PIE2 

PIE3 

LPT1 

LPT2 

MOR1 

MOR2 

MOR3 

MOR4 

MOR5 

MSMM LPT 
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ตารางท่ี 4.18  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบการบริหารงานโรงเรียน 

                 คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

องค 

ประกอบ

ยอย 

 

PIE1 

 

PIE2 

 

PIE3 

 

LPT1 

 

LPT2 

 

MOR1 

 

MOR2 

 

MOR3 

 

MOR4 

 

MOR5 

PIE1 1                   

PIE2 .744** 1                 

PIE3 .768** .782** 1               

LPT1 .640** .665** .599** 1             

LPT2 .631** .649** .569** .735** 1           

MOR1 .662** .680** .617** .724** .717** 1         

MOR2 .606** .587** .523** .623** .675** .795** 1       

MOR3 .646** .657** .601** .722** .739** .729** .762** 1     

MOR4 .645** .646** .592** .695** .680** .770** .779** .750** 1   

MOR5 .643** .628** .606** .714** .711** .788** .780** .766** .750** 1 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  

 

จากตารางที ่  4.18  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของโมเดล     

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา (MSMM) พบวาองคประกอบยอยทั้ง 10 องคประกอบ มีความสัมพันธกัน  

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)  โดยองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธ       

สูงที่สุด คือ ความพอเพียง (MOR1) และความกตัญู (MOR2) คือ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธเทากบั 

0.795 สวนองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ การประเมินผล (PIE3) และความ

กตัญู (MOR2) คือ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.523  นอกจากนี้ผูวิจัยไดพิจารณาคาสถิติ 

Bartlett’s เพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรและคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-

Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy : MSA) เพื่อพิจารณาความเพียงพอของขอมูล   

ที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ ผลการวิเคราะห  ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี  4.19  คาสถิติ Bartlett’s และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 

Measurers of Sampling Adequacy : MSA) ของโมเดลองคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 

 

โมเดล 

Bartlett’s test 

of Sphericity 

 

p 

Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 

of 

Sampling Adequacy (MSA) 

องคประกอบการบรหิารงาน

โรงเรียนคุณธรรม 

5924.810 .000 0.934 

 

 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจาก

เมทริกซเอกลักษณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา Bartlett’s test of Sphericity     

มีคาเทากับ 5924.810 ซึ่งมีคาความนาจะเปนนอยกวา .01 (p< .01) สวนคา Kaiser-Mayer-Olkin 

Measurers of Sampling Adequacy (MSA)  มีคาเทากับ 0.934 โดยมีคามากกวา .80 แสดงวา 

องคประกอบมีความสัมพันธกันดีมาก สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได ซึ่งเปนไปตามขอเสนอ

ของ Kim & Muclle ไดเสนอไววาถามีคามากกวา .80 แสดงวาดีมาก และถามีคานอยกวา .50 แสดง

วาใชไมได (Kim & Muclle, 1978 ; อางถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539)   

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อ

พัฒนาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาองคประกอบการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา 

 

องคประกอบ เมทริกซนํ้าหนัก

องคประกอบ 

 

สัมประสิทธิ์

การ

พยากรณ  

(R2) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ

ตัวบงชี้ (e) 

λ  SE t 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับแรก 

องคประกอบยอยการบริหารโรงเรียน (PIE) 

PIE1 0.91 - - 0.83 0.73 0.17 

PIE2 0.93 0.01 34.20** 0.86 0.91 0.14 

PIE3 0.84 0.02 28.02** 0.71 0.35 0.29 

องคประกอบยอยหลักโลกบาลธรรม (LPT) 

LPT1 0.92 - - 0.84 1.03 0.16 

LPT2 0.91 0.01 31.73** 0.83 0.88 0.17 

องคประกอบยอยแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (MOR) 

MOR1 0.90 - - 0.81 0.60 0.19 

MOR2 0.86 0.01 28.86** 0.73 0.13 0.27 

MOR3 0.93 0.01 33.34** 0.87 0.51 0.13 

MOR4 0.91 0.01 29.45** 0.82 0.48 0.18 

MOR5 0.92 0.01 31.04** 0.85 0.65 0.15 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

PIE 0.84 0.04 20.49** 0.70   

LPT 0.92 0.04 23.16** 0.84   

MOR 0.93 0.04 23.24** 0.87   

Chi-Square= 21.55,  df = 18, p = 0.253, GFI =0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.019 

** P < .01 
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 จากตารางที ่ 4.20 สามารถสรางโมเดลการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดดังภาพที่ 4.9 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9  โมเดลผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอนัดับสองของโมเดลการบรหิารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

 จากตารางที่ 4.20  และภาพที่ 4.9  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ     

โมเดลการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาจากคาไค-สแควร    

( 2χ ) เทากับ 21.55  คาองศาอิสระ (df) เทากับ 18 คานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เทากับ 0.253 

น่ันหมายถึง คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ  

0.99  มีคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.98 และคาความคลาดเคลื่อน

ในการประมาณคาพารามิเตอร  (RMSEA) เทากับ 0.019 
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 เมื ่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.9 พบวานํ้าหนัก

องคประกอบขององคประกอบหลักทั้ง 3 องคประกอบมีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.84-0.93 และมี

นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ทุกคา เรียงลําดับจากคานํ ้าหนักองคประกอบมากไปหานอย คือ 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (MOR) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.93  คาสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ เทาก ับ 0.87  หลักโลกบาลธรรม (LPT) มีคานํ ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.92             

คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ เทากับ 0.84  และ การบริหารโรงเรียน (PIE) มีคาน้ําหนักองคประกอบ 

เท าก ับ 0.84  คาส ัมประสิทธิ ์การพยากรณ เทากับ 0. 70  ซึ ่งแสดงใหเห ็นวาองคประกอบ           

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา เกิดจากองคประกอบ ไดแก แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม หลักโลกบาลธรรม และ         

การบริหารโรงเรียน ตามลําดับ   

เน่ืองจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไมรายงานคาสัมประสิทธ์ิคะแนน

องคประกอบ  ผูวิจัยจึงไดนําคานํ้าหนักองคประกอบสําหรับองคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

ค ุณธรรมของผ ู บร ิหารสถานศึกษา ส ั งก ัดส ํ าน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษา                      

ทั้ง 3 องคประกอบ  มาสรางสเกลองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ส ังก ัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา แทนคาส ัมประสิทธิ ์คะแนน

องคประกอบ  ซึ ่งทั ้งสองคานี ้ใหความหมายในทํานองเดียวกัน (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ, 2545)        

ดังสมการ 

MSMM  = 0.84(PIE)+ 0.92(LPT) + 0.93(MOR)  

 

 4.2.2.5 ขอมูลจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

 ขอมูลจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาที่ไดจากแบบสอบถามระดับการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การประถมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

 

ท่ี ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ความถ่ี หมายเหตุ 

1 โรงเรียนคุณธรรมควรทําอยางตอเน่ืองและเปนรปูธรรม 3  

2 โรงเรียนใชกจิกรรมPLC ในการดําเนินงาน หรือแกปญหา 2  

3 การใหความรู  คําแนะนําในการปลูกฝงคุณธรรมผานกิจกรรม

หนาเสาธง 

 

2 

 

4 ปล ูกฝ  งค ุณธรรมผ านการปฏ ิบ ัต ิหร ือ เหต ุการณต  าง  ๆ             

ในชีวิตประจําวันมีตัวแทนนักเรียนใหความรู 

 

2 

 

5 ควรมีการนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง ผูบริหารและจากตนสังกัด 2  

6 การสรางความตะหนักในการปลูกฝงคุณธรรม ผานกิจกรรม    

การเรียนรูในกลุมสาระตาง ๆ 

 

1 

 

7 การถอดบทเรียนคุณธรรมจากเหตุการณตัวอยางใน

ชีวิตประจําวัน 

 

1 

 

8 โรงเรียนคุณธรรมมปีระโยชนควรดําเนินการตอเน่ืองจนเกิดเปน

นิสัย 

 

1 

 

9 การพัฒนาคุณธรรมควรเริ่มตนที่สถาบันครอบครัวและ

สถานศึกษา 

 

1 

 

10 ควรมีการสรางมีพฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก 1  

11 ผูบริหารตองมีอุดมการณมุงมั่นในการบรหิารงานโรงเรียน

คุณธรรม 

 

1 

 

12 ผูบริหารตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางทัง้ตอหนาและลับหลงั 1  

13 ผูบริหารตองสามารถสื่อสารใหครูและบุคลากรรับรูและมี

เปาหมายรวมกัน 

 

1 

 

14 

 

ผูบริหารตองกํากับติดตามเสริมสรางขวัญและกําลังใจเปนระยะ

สมํ่าเสมอ 

 

1 

 

15 ใชกระบวนการมีสวนรวมทั ้งภายใน ภายนอกโรงเร ียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

1 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 

 

ท่ี ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ความถ่ี หมายเหตุ 

16 การดําเนินโครงกาโรงเรียนคุณธรรมสงผลใหโรงเรียนไดรบัรางวัล

จากการประกวดตาง ๆ 

 

1 

 

17 บุคลากรทุกฝายตองตระหนักรูและยึดมั่นในคุณธรรม 1  

18 บุคลากรทุกฝายตองเปนแบบอยางที่ดี 1  

19 ควรมีการติดตามจากหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่องและเปน

รูปธรรม 

 

1 

 

20 ผูบริหารระดับสงูควรใหความสําคัญ 1  

21 โรงเรียนมีภาระงานมาก สงผลใหไมสามารถปฏิบัติตามแผนงาน

ไดครบ 

 

1 

 

22 งานคุณธรรมเปนงานสําคัญ สถานศึกษาควรดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 

 

1 

 

23 โรงเรียนคุณธรรมมีประโยชนชวยปลูกฝงนักเรียนใหมีจิตอาสา    

ในการทํางานรวมกัน 

 

1 

 

24 โรงเรียนคุณธรรมชวยใหสงัคมอยูกันอยางมีความสุข 1  

25 โรงเรียนคุณธรรมเปนประโยชนตอผูบริหาร คณะครูและนักเรียน

ชวยใหเห็นประโยชนตอสวนรวม 

 

1 

 

26 หนวยงานตนสงักัดควรกําหนดเปนวาระสําคัญและเห็น

ความสําคัญในการสงเสริมคุณธรรม 

 

1 

 

27 โรงเรียนคุณธรรมชวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียน 

 

1 

 

28 โรงเรียนคุณธรรมชวยพัฒนาวินัยนักเรียน 1  

29 โรงเรียนคุณธรรมชวยพัฒนาความพอเพียง 1  

30 โรงเรียนคุณธรรมชวยพัฒนาจิตอาสา 1  

31 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 1  

32 โรงเรียนคุณธรรมชวยพัฒนาผลการเรียนของผูเรียน 1  
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จากตารางที่ 4.21 พบวาขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจากผูใหขอมูล 

มีความถ่ีในแตละประเด็นอยูระหวาง 1-3  ผูวิจัยจึงไมนําขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมา

ใชประกอบในการพิจารณา  
 

 4.2.3 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 

ผู วิจ ัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ มตัวอยางในการวิจัย  แลวดําเนินการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดวยวิธีการหาคาสถิติ               

ไดองคประกอบ จํานวน 3 องคประกอบพรอมชื่อองคประกอบ ดังนี้ องคประกอบที่ 1 การบริหาร

โรงเรียน  องคประกอบที่ 2 หลักโลกบาลธรรม และองคประกอบที่ 3 แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดังกลาว 

พบวา องคประกอบทุกตัวมีคาน้ําหนักผานเกณฑทั้ง 3 องคประกอบ โดยองคประกอบที่มีคานํ้าหนัก

มากที่สุดถือวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากที่ส ุด เพราะมีคาความผันแปรหรือคาความ

แปรปรวนของการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาที่ถูกจัดอยูในองคประกอบน้ันมากที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลําดับความสําคัญของ

องคประกอบตามคาน้ําหนักได ดังน้ี องคประกอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมมีคาน้ําหนักองคประกอบ 

เทากับ 0.93  องคประกอบหลักโลกบาลธรรมมีคานํ ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.92  และ

องคประกอบการบริหารโรงเร ียนมีคานํ ้าหนักองคประกอบ เทาก ับ 0.84 ซึ ่งแสดงใหเห็นวา

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เกิดจากองคประกอบ ไดแก แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม หลักโลกบาลธรรม 

และการบริหารโรงเรียน ตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยไดนําผลการวิจัยดังกลาวประกอบขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามการวิจัยแลวสังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดังภาพ 

4.10  
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ภาพ 4.10 : (ราง) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

 

จากภาพที่ 4.10  ผูวิจัยไดตั้งชื่อรูปแบบขึ ้นใหม โดยนําตัวอักษรภาษาอังกฤษจากชื ่อ

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม คือ Moral School Management Model มาเรียงกัน  

เรียกชื่อใหมวา “MSMM  MODEL” เพื่อประโยชนในการสื ่อสารใหเกิดความเขาใจเกี ่ยวกับ

องคประกอบและรูปแบบการบริหารงานโรงเร ียนคุณธรรม ซึ ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วไปในวงกวาง  

 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เปนรูปแบบที่มีโครงสรางและวิธีการบรหิารงานตามขอบขายและภารกิจดานการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรม ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก  โดยเรียงลําดับจากคานํ ้าหนัก

องคประกอบ คือ แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  โลกบาลธรรม  และการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีแนวทาง    

นํารูปแบบไปใชบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  

องคประกอบยอย 

   1. การวางแผน (0.91) 

   2. การนําไปใช (0.93) 

   3. การประเมินผล (0.84) 

องคประกอบยอย 

  1. ความพอเพียง (0.90) 

  2. ความกตัญู(0.86) 

  3. ความซ่ือสัตยสุจริต (0.93) 

  4. ความรับผิดชอบ (0.91) 

  5. อุดมการณคุณธรรม (0.92) 

องคประกอบยอย 

   1. หิร ิ(0.91) 

   2. โอตตัปปะ (0.92) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 
องคประกอบหลักท่ี 3 

การบริหารโรงเรียน 

(0.84) 

 

องคประกอบหลักท่ี 2 

หลักโลกบาลธรรม 

(0.92) 

องคประกอบหลักท่ี 1 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

(0.93) 
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 แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาที่ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสรมิความดีในรูปแบบตาง ๆ  ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคได

อยางยั ่งยืน และนําไปขยายเครือขายได  ประกอบดวย 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญู                   

3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณคุณธรรม  โดยผูบริหารควรดําเนินการ 

ดังน้ี 

   1 ความพอเพียง  หมายถึง การที ่ผ ู บริหารดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชดํารัสคําสอน และความไมประมาท มีความมุงมั่นต้ังใจ สรางสรรค ตั้งแตระดับ

ปจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยทําพอประมาณใหเหมาะสม

กับตนเองไมโลภ  ไมฟุงเฟอและฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิด

ทุจริตในใจได ไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึน ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) มีความมุงมั่นต้ังใจ สรางสรรค รูจักพอประมาณใหเหมาะสมกับตนเองต้ังแตระดับปจเจก

บุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ 3) มีการดํารงชีว ิตโดยไมโลภ            

ไมฟุงเฟอ 4)  มีการฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ไมทุจริต ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตน

โดยไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม  และ 5) มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินชีวิต 

  2. ความกตัญู  หมายถึง  การที ่ผู บริหารดํารงตนเรียบงาย  ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิด

ความสําเร็จ ความดีงาม ตองยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทุกคนมีสวนรวม  ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีการดํารงตนเรียบงาย  2) ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสาํเรจ็  ความดีงาม  

และ 3) รูจักยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทุกคนมีสวนรวม   

   3. ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  การที่ผูบริหารปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น   

ในทุกระดับ โดยการปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปช่ัน คือความยอยยับอับปาง  และความนาอาย  

การฝกฝนอบรมใหเกิดข้ึนในตนเอง เพื่อจกัไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด เจริญ

มั่นคง มีความประพฤติตรงตอเวลา ตรงตอหนาที่ รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตอง

และตรงตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกล ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการรวมกันปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกระดับ  โดยการ

ปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปช่ัน  คือ ความยอยยับอับปาง  และความนาอาย  2) หมั่นฝกฝน

อบรมเรื่องความซื่อสัตยใหเกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่

สะอาด เจริญมั่นคง  3) ประพฤติตนตรงตอเวลาทั้งตอหนาและลับหลัง  4) รูจักปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเองอยางเต็มที่และยึดหลักความถูกตอง  5) มีความซื่อสัตย ปฏิบัติตนดวยความรักและศรัทธา      
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ตอวิชาชีพ  6) มีความจริงใจตอผูอื่นปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติทั้งตอหนาและลับหลัง      

7) มีความซื่อตรง ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม  8) มีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของ

ตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด และ 9) มีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบพรอมใหตรวจสอบการ

กระทําไดเสมอ 

   4. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การที่ผูบริหาร ครู อาจารย ตองมีจิตสํานึกในบทบาท

หนาที่ของตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ ตองชวยกัน     

พรํ่าสอนใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน  ยึดมั่นความซื่อสัตย  สุจริต  มีความรอบรู  

อดทน  เสียสละ  มีความเพียรดวยปญญา  และความรอบคอบเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีความรับผิดชอบยึดมั่นความซื่อสัตย สุจริต  ผูบริหาร ครูและนักเรียน    

มีความรอบรูเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง  2) มีความอดทน เสียสละ เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง          

3) มีความเพียรดวยปญญา  เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง  และ 4) มีความรอบคอบเพื่อสรางคนดี       

ใหบานเมือง 

  5. อุดมการณคุณธรรม  หมายถึง  การที่ผูบริหารรวมกันเสริมสรางหลักหลักธรรมาภิบาล

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ

ปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณ  เพื่อใหเกิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง  อันเปนความ

ย่ังยืนแหงความรมเย็น และรวมมือรวมใจและมุงมั่นทําจะขับเคลื่อนระบบการศึกษาใหมั่นคง ยั่งยืน        

ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเป ยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม พรอมทั้งใชหลักการ         

ใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู  ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) รวมกันเสริมสราง       

หลักหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  2) มีการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง        

3) มีการบริหารงานโดยยึดหลักมีความยุติธรรม  4) ไดรับปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณตามแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั ่วถึง  5) รวมมือรวมใจและมุงมั ่นทําจะขับเคลื่อนระบบ

การศึกษาของชาติดําเนินไปดวยความมั่นคง ย่ังยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวย

คุณธรรม และจริยธรรม  และ 6) ใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   

 โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุมครองโลก ชวยให โลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย       

ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย ประกอบดวยหลักธรรม 2 ประการ คือ ประกอบดวย 1) หิริ และ 2) 

โอตตัปปะ โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

  1) หิริ หมายถึง การที่ผูบริหารมีความละอายแกใจในการทําบาป ละอายใจตอการทํา

ความช่ัว ประพฤติชั่วทุกประการ มีความละอายใจในขณะกําลังจะทําชั่วทางกาย วาจา ใจ จึงรูสึก     

ไมกลาทําความช่ัว มีความรังเกียจบาป ไมกลาคิดช่ัว ไมพูดชั่ว ไมทําชั่วใด ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง 

ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมมีความละอาย  แกใจ

ในการทําบาป  ไมทําบาป ทางกาย วาจา ใจ  2) มีการบริหารงานโดยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  
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งดเวนจากการประพฤติช่ัวหรอืสิ่งไมดี ทั้งกาย วาจา ใจ  3) มีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ แบบ

แผนของทางราชการ มีความรังเกียจการทํางานที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

และ 4) มีการบริหารงานโดยยึดหลักการทําความดี คิดดี พูดดี ทั้งตอหนาและลับหลัง 

   2. โอตตัปปะ  หมายถึง การที่ผูบริหารมีความเกรงกลัวตอการทําบาป ความสะดุงกลัว

ตอผลของบาปและความชั่ว ไดแกความหวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความชั่ว คิดเห็นภัย       

ที่เกิดจากการกระทําความช่ัว กลัวความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีการบริหารงานโดยมีความเกรงกลัวตอการทําบาป ปฏิบัติตนตามหลัก

คําสอนของศาสนาที่นับถือ  2) มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงภัยที่เกิดจากการกระทําความช่ัว กําหนด

กฎระเบียบของหนวยงานชัดเจน เพื่อใหบุคลากรในปฏิบัติ  และ 3) มีการบริหารงานโดยกลัวความ

ทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทาํช่ัวทางกาย วาจา ใจ คอยแนะนํา ตักเตือนผูที่เกี่ยวของใหทําความดี คํานึง     

ถึงความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

 การบริหารโรงเรียน หมายถึง การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใชแนวคิดการบริหาร 

PIE ที่ประกอบดวย การวางแผน (Planning – P)  การนําไปใช  (Implementation – I) และ การ

ประเมินผล Evaluation – E) โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

   1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การที่ผูบริหารจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติงาน 

โครงการ กิจกรรม การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี ้วัด ระยะเวลา 

วิธีดําเนินการ เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี 1) มีการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมที่เปนปจจุบัน  2) มีการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนปจจุบัน  3) มีการ

จัดทําโครงการสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  4)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมที่เหมาะสม  5) มีการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่

เหมาะสม  6) มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  7) มีการกําหนดตัวชี้วัดการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจน  8) มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม   

ที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง ทั ้งระยะเวลากอนการดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลักการ

ดําเนินการ  และ 9) มีการกําหนดวิธีการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง 

   2. การนําไปใช (Implementation) หมายถึง การที ่ผ ูบริหารนําแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน  การดําเนินงาน 

จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผูร ับผิดชอบ เพื ่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด      

การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งสังเกต

ไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 2) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปที ่สอดคลองกับการ
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ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 3) มีการนําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน  4) 

มีปฏิบัติงานตามขอบเขต ข้ันตอนที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับ

การดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม  5) มีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และ

การกําหนดผูรับผิดชอบตามแผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  และ 6) มีการดําเนินงานตาม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ตามแผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

   3 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การที ่ผ ูบริหารติดตาม ควบคุม 

ตรวจสอบปญหา และประเมินผล ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว รวมถึงการายงานผลการ

ปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุง ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี 1) มีการ

ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา การดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรมอยางตอเน่ือง เหมาะสม  2) มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  3) มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรมตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  4) มีการายงานผลการปฏิบัติงาน

การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ  และ 5) มีการนําผลการ

ประเมินการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมาแกไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน และประกอบการวางแผน         

ในปถัดไป 

 

4.3 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

การวิเคราะหผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ผูวิจัยไดสรางโครงราง

รูปแบบที่พัฒนาขึ ้นจากองคประกอบที่ไดผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในขั ้นที ่ 2          

มาประเมินและรับรองรูปแบบเพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือในการสรางรูปแบบ  โดยการนํารางรูปแบบให

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาเกี่ยวกับความถูกตอง  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  และ

ความเปนประโยชนรวมทั้งใหขอเสนอแนะตอรูปแบบ  ซึ่งผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากผูบริหาร

โรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 4 คน 

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอก จํานวน 8 คน ผูบริหารการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 4  คน 

และหัวหนาหนวยนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จํานวน  1 คน เพื่อใหครอบคลุมขอบขายการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ กลุม

ที่ 1 ผูบริหารโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุมที่ 
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2 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก จํานวน 8 คน เนื่องจากตั้งแตป 2561 เปนตนมา สถานศึกษาทุกแหงเปนโรงเรียน

คุณธรรม สามารถสงเขารับการประเมินโรงเรยีนคุณธรรมระดับ 2 ดาวได กลุมที่ 3 ผูบริหารการศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มโีรงเรยีนคุณธรรมระดับ 3 ดาวอยูในเขตพื้นที่ และ

เคยเปนผู อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เนื ่องจากเปนผู

ขับเคลื่อนนโยบาย นํานโยบายสูการปฏิบัติ และ กลุมที่ 4 หัวหนาหนวยนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เน่ืองจากเปนผูรับผิดชอบดานการนิเทศ ไดมา

จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ  โดยมีขั้นตอนการ

วิเคราะหผลการประเมินและรับรองรูปแบบ 2 ข้ันตอน  ดังน้ี 

4.3.1  การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินและรับรอง

รูปแบบ 

 ขั้นตอนการประเมินและรับรองรูปแบบนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน 

ประกอบดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอรูปแบบทั้ง 4 ดาน  คือ        

ดานความถูกตอง  ดานความเหมาะสม  ดานความเปนไปได  และดานความเปนประโยชน  โดยผูวิจัย

ไดแปลความหมายจากเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยตามเกณฑของ Best (1970, p.190) ดังรายละเอียด 

ดังน้ี 

       คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 

      คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับงานมาก 

     คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

      คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับนอย  

     คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง  มีความเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

 โดยรายละเอียดของผลการประเมิน  แสดงดังตารางที่ 4.12   
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ตารางท่ี  4.22  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานจากการประเมินและรับรองรูปแบบ   

                     ของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
 

รายการประเมิน Χ . S.D. แปลผล 

1)  ดานความถูกตอง 

1. เปนรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง 

 

4.71 

 

0.48 

 

มากที่สุด 

2. เปนรูปแบบที่มีวัตถุประสงคชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. เปนรปูแบบที่มีข้ันตอนการใชชัดเจน   4.53 0.62 มากที่สุด 

4. เปนรปูแบบที่มาจากแหลงขอมูลและการไดมาซึ่งขอมูล

อยางชัดเจน 

 

4.53 

 

0.50 

 มากที่สุด 

5. เปนรปูแบบที่มีการรวบรวมขอมลูจากเครื่องมือและ

แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 

4.65 

 

0.48 

 

มากที่สุด 

6. เปนรปูแบบที่มีการวิเคราะหขอมลูทัง้เชิงปรมิาณและเชิง

คุณภาพที่สมบรูณและชัดเจน 

 

4.53 

 

0.63 

 

มากที่สุด 

รวม 4.66 0.52 มากท่ีสุด 

2) ดานความเหมาะสม 

7. เปนรปูแบบที่คํานึงถึงกฎหมาย 

 

4.59 

 

0.63 

 

มากที่สุด 

8. เปนรปูแบบที่คํานึงถึงการรกัษาสิทธิของผูทีเ่กี่ยวของ 4.76 0.40 มากที่สุด 

9. เปนรปูแบบที่ใหความเปนธรรมกบัผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

หรือทุกกลุม 

 

4.82 

 

0.40 

 

มากที่สุด 

รวม 4.73 0.49 มากท่ีสุด 

3)  ดานความเปนไปได 

10. เปนรปูแบบที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจรงิ   

 

4.59 

 

0.62 

 

มากที่สุด 

11. เปนรปูแบบที่มีทรัพยากรเพยีงพอที่จะปฏิบัติได   4.76 0.58 มากที่สุด 

12. เปนรปูแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 4.35 0.62 มากที่สุด 

13. เปนรปูแบบที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย        

ที่เอื้อใหปฏิบัติได 

 

4.71 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

รวม 4.60 0.58 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4.22  (ตอ) 

รายการประเมิน Χ . S.D. แปลผล 

4)  ดานความเปนประโยชน 

14. เปนรปูแบบที่ตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ 

 

4.65 

 

0.48 

 

มากที่สุด 

15. เปนรปูแบบที่ชวยกระตุนใหเกิดการพฒันาดานการบรหิาร

จัดการ 

 

4.76 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

16. เปนรปูแบบที่ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรบัผูปฏิบัติ   4.76 0.58 มากที่สุด 

17. เปนรปูแบบที่จะเกิดผลดีตอสถานศึกษา หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 

 

4.65 

 

0.60 

 

มากที่สุด 

รวม 4.71 0.52 มากที่สุด 

ผลการประเมินและรับรองรูปแบบ 4.67 0.53 มากท่ีสุด 

 

  จากตารางที่ 4.22  ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของ

ผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในประเด็นความถูกตอง     

ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน     

17 คน มีผลการประเมินในแตละดานดังน้ี 

 1 ดานความถูกตอง พบวา มีผลรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.52) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยขอการประเมินเปนรูปแบบที่มี

วัตถุประสงคชัดเจน ( = 5.00, S.D. = 0.00) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เปนรูปแบบที่มีสาระ/

ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง ( = 4.71, S.D. = 0.48)  และเปนรูปแบบที่มีการรวบรวมขอมูล

จากเครื่องมือและแหลงขอมูลที่หลากหลาย ( = 4.65, S.D. = 0.48) ตามลําดับ สวนเปนรูปแบบที่มี

ขั้นตอนการใชชัดเจน ( = 4.53, S.D. = 0.62) เปนรูปแบบที่มาจากแหลงขอมูลและการไดมา        

ซึ่งขอมูลอยางชัดเจน ( = 4.53, S.D. = 0.50) และเปนรูปแบบที่มีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพที่สมบูรณและชัดเจน ( = 4.53, S.D. = 0.63) มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

 2. ดานความเหมาะสม  พบวา  มีผลรวมคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมากที ่ส ุด ( = 4.73,          

S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยขอการประเมิน

เปนรูปแบบที่ใหความเปนธรรมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายหรือทุกกลุม ( = 4.82, S.D. = 0.40)    

มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ เปนรูปแบบที่คํานึงถึงการรักษาสิทธิของผูเกี่ยวของ ( = 4.76,         

S.D. = 0.40) และเปนรูปแบบทีคํ่านึงถึงกฎหมาย ( = 4.59, S.D. = 0.62) มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
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 3. ดานความเปนไปได  พบวา  มีผลรวมคาเฉลี่ยอยู ในระดับมากที ่ส ุด (( = 4.60,           

S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยขอการประเมิน

เปนรูปแบบทีม่ีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได ( = 4.76, S.D. = 0.58)  มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

คือ เปนรูปแบบที่มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เอื้อใหปฏิบัติ ( = 4.71, S.D. = 0.45)   

และเปนรูปแบบทีส่ามารถนํารูปแบบไปปฏิบัติไดจริง ( = 4.59, S.D. = 0.62)  ตามลําดับ สวนเปน

รูปแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน ( = 4.351, S.D. = 0.62)  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 

 4. ดานความเปนประโยชน พบวา มีผลรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.71,     

S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยขอการประเมิน

เปนรูปแบบที่ชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ( = 4.76, S.D. = 0.45)  และเปน

รูปแบบที่ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ ( = 4.76, S.D. = 0.58)  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ เปนรูปแบบที่การตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ ( = 4.65, S.D. = 0.60)  

และเปนรูปแบบทีจ่ะเกิดผลดีตอสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และชุมชน ( = 4.65, S.D. = 0.48)  มีคาเฉลี่ยเทากัน  

 ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่สําคัญ คือ การมีสวนรวม กํากับติดตาม 

สะทอนผลในขั้นการนําไปใช การบริหารโรงเรียนคุณธรรมจะเกิดความยั่งยืนตองเกิดจากการมี        

สวนรวมของภาคีเครือขาย บาน วัด โรงเรียน รูปแบบการบริหารแตละโรงเรียนอาจมีความแตกตาง

กันตามบริบท ผูนําไปใชควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางโรงเรียน 

 สรุป ผลจากการประเมินและรับรองรูปแบบที่พัฒนาข้ึนจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 17 คน ในประเด็นพิจารณาทั้ง 4 ดาน พบวา มีคะแนนคาเฉลี่ยรวมในทุกดานเทากับ 4.67     

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับ

มากที ่ส ุดทุกดาน โดยเรียงคะแนนจากดานที ่มีคามากที ่ส ุดไปหานอยสุด ดังนี ้ ความเหมาะสม         

ความเปนประโยชน ดานความถูกตอง และความเปนไปได ตามลําดับ และคาเฉลี่ยที่ไดผานเกณฑ       

ที่กําหนดไว คือ 3.50 จึงถือไดวารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนรูปแบบที่ผานการประเมินและไดรับการรับรองจาก

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในภาพที่ 4.11 ดังน้ี 
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ภาพ 4.11 : รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

    พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา “MSMM MODEL” 

 

 

 

 

องคประกอบยอย 

   1. หิร ิ(0.91) 

   2. โอตตัปปะ (0.92) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนค ุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา “MSMM MODEL” 

 

องคประกอบหลักท่ี 3 

การบริหารโรงเรียน 

(0.84) 

 

องคประกอบหลักท่ี 2 

หลักโลกบาลธรรม 

(0.92) 

องคประกอบหลักท่ี 1 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

(0.93) 

องคประกอบยอย 

  1. ความซ่ือสัตยสุจริต (0.93) 

  2. อุดมการณคุณธรรม (0.92) 

  3. ความรับผิดชอบ (0.91) 

  4. ความพอเพียง (0.90) 

  5. ความกตัญู(0.86) 

องคประกอบยอย 

   1. การวางแผน (0.91) 

   2. การนําไปใช (0.93) 

   3. การประเมินผล (0.84) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา” ครั ้งนี ้ ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 

Research) ระหวางวิธ ีว ิจ ัยเชิงค ุณภาพ (Qualitative Research)  และวิธ ีว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ 

(Quantitative Research) มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1) ศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา และ 3) ประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยมีข้ันตอนการ

วิจัยอยู 3 ข้ันตอนหลัก คือ 1) การศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อเปน

แนวทางในการวิจัย  โดยผู วิจ ัยไดศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษา เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 2) การพัฒนารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยนํา

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาองคประกอบมาสรางโครงรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามวัตถุประสงคการวิจัยในขอ 

2 และ 3) การประเมินและรับรองรูปแบบ เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาขอมูลเบื ้องตน (Baseline Study) เปนกลุ มเปาหมายที ่เลือกมาเพื ่อทําการศึกษา

องคประกอบเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา สําหรับการตอบคําถามวิจ ัยขอ 1 ไดแก  ผ ู  เชี ่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิ ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาหรือเคยเปนผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 3 ดาว หรือผูบริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเคยเปน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  โดยมี

หลักเกณฑในการเลือก คือ เปนผ ู บริหารสถานศึกษาหรือผู บร ิหารการศึกษาที ่มีความรู และ

ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาพรวม  จํานวน  5 คน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหรือผูเคยเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มี

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  จํานวน 1 คน รวม 6 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ที่มีคุณสมบัติเขารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา จํานวนทั้งสิ ้น         

136  โรงเรียน จํานวนแบบสอบถามรวม  544 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยไดรับแบบสอบถามการวิจัยกลับคืนมา

จํานวน 135 โรงเรียน รวม 540 ฉบับ โดยเปนแบบสอบถามที่ใหขอมูลสมบูรณสามารถนํามา

วิเคราะหได  จ ํานวน 540 ฉบับ คิดเป นร อยละ 99.26 ของกลุ มต ัวอยาง โดยผู  ให ข อมูล              

ตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน ครูผูรับผิดชอบโครงการ และครูผูสอน           

รวม 540 คน โดยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบโครงการ และครูผูสอนใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) สวนหัวหนางานใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)      

มา 1 กลุมงาน 

เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 4 ชุด คือ 1) แบบสัมภาษณ ไดแก            

แบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview)  พรอมคําถามปลายเปด เพื่อศึกษา

องคประกอบเกี ่ยวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใชสัมภาษณเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

6 คน  2) แบบสอบถามระดับการปฏิบัติพรอมคําถามปลายเปดเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ 

(Factor Analysis) เพื่อสรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก ผู บริหารสถานศึกษา        

หัวหนางาน  ครูผูรับผิดชอบโครการ และครูผู สอน แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหองคประกอบ       

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่อนําองคประกอบที่ไดไปใชในการสราง

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา  3) แบบบันทึกขอเสนอแนะ และ 4) แบบประเมิน เพื่อรับรองรูปแบบ จากผูเชี่ยวชาญ

และทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบ 4 ดาน คือ (1) ดานความถูกตอง 

(Accuracy Standard)  (2) ดานความเหมาะสม (Propriety Standard) (3) ดานความเปนไปได 

(Feasibility Standard) และ (4) ดานความเปนประโยชน (Utility Standard) ในการนํารูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บร ิหารสถานศึกษา ส ังก ัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาไปใชจริง 

สถิติท ี ่ ใช  ในการว ิ เคราะห ขอมูล  ได แก   ค าความถี ่  (Frequencies)  คาร อยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Means) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)      

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) คาสถิติที่ใช           
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ในการตรวจสอบความสอดคลองโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ คือ คาไค-สแควร (Chi-square 

statistics) มีคาตํ่าหรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีความนาจะเปนหรือคา p-value สูงกวา 0.05       

คาดัชนีความกลมกลืนหรือ คา GFI (Goodness-of-Fit Index) มีคาตั ้งแต 0.90-1.00 ดัชนี        

วัดความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI)  มีคาตั้งแต 0.90-1.00 

และคารากที ่สองของคาเฉลี ่ยความคลาดเคลื ่อนกําลังสองของการประมาณคาพารามิเตอร        

(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีคาต่ํากวา 0.05  

 

5.1 สรุป 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดขอคนพบ โดยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย ดังน้ี 

 5.1.1 การศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 ผู วิจ ัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี ่ยวของ และจากการ

สัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิและผู เชี่ยวชาญ แลวทําการวิเคราะห สังเคราะหเพื ่อใหไดกรอบแนวคิด       

และพิจารณาตัวแปรที่มีความเหมาะสมของตัวแปรในแตละองคประกอบ ผลจากการศึกษาดังกลาว   

ไดองคประกอบ ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก 10 องคประกอบยอย ไดแก องคประกอบ

หลักการบริหารโรงเรียน  องคประกอบหลักโลกบาลธรรม และองคประกอบหลักแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม  แตละองคประกอบหลักประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี องคประกอบหลักการบริหาร

โรงเรียน ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ไดแก 1) การวางแผน 2) การนําไปใช และ 3) การ

ประเมินผล  องคประกอบหลักโลกบาลธรรม ประกอบดวย 2 องคประกอบยอ ไดแก 1) หิริ และ      

2) โอตตัปปะ องคประกอบหลักแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  ประกอบดวย  5 องคประกอบยอย ไดแก 

1) ความพอเพียง  2) ความกตัญู 3) ความซื่อสัตยสุจริต  4 ความรับผิดชอบ  และ  5) อุดมการณ

คุณธรรม 

 5.1.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

1) ผลการวิเคราะหความเหมาะสมขององคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา พบวา องคประกอบ     

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา มีคาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายผานเกณฑที่กําหนดทุกองคประกอบ  
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2)  ผลการทดสอบโมเดลในระดับองคประกอบยอยแตละองคประกอบยอยที่พัฒนาขึ้น       

กับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และทดสอบโมเดลในระดับ

องคประกอบยอยของแตละองคประกอบ และโมเดลในระดับองคประกอบหลักของการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได

พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ผลการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบยอยโมเดลการบริหารโรงเรียน โมเดลหลัก

โลกบาลธรรม และโมเดลแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม พบวาองคประกอบยอยมีความสัมพันธกันเชิงบวก

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาดัชนี KMO คาสถิติของ Bartlett’s อยูในเกณฑที่ใชได ผล

การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรองคประกอบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แสดงใหเห็นวา   

ในแตละโมเดลมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ผลการวิเคราะหเพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธ กอนนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา 

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยคา Bartlett’s test of Sphericity และคา Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 

Adequacy (MSA) ทุกคามีคามากกวา .80 แสดงวาองคประกอบมีความสัมพันธกันดีมาก สามารถ

นําไปวิเคราะหองคประกอบได   

3) ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวาโมเดล        

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก องคประกอบยอยแตละองคประกอบมีความสัมพันธกัน

ทุกตัว ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทั้ง 3 โมเดล พบวา ทุกโมเดลตามสมมติฐาน

การวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก เรียงลําดับจากคาน้ําหนักองคประกอบมากไปหานอย 

คือ แนวคิดโรงเรียน  หลักโลกบาลธรรม  และการบริหารโรงเรียน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคประกอบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา เกิดจากองคประกอบหลัก ไดแก แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  หลักโลกบาลธรรม และ 

การบริหารโรงเรียน ตามลําดับ 

4) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผูวิจัยไดนําผล

การวิเคราะหดังกลาวมาประกอบกับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางที่ตอบ

แบบสอบถามการวิจัย  แลวสังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เรียงตามคานํ ้าหนักองคประกอบ        

ดังภาพ 5.1  
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ภาพ 5.1 : รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

             พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (MSMM  MODEL)   
 

จากภาพรางรูปแบบขางตน  ผูวิจัยไดตั้งชื่อรูปแบบขึ้นใหม โดยนําตัวอักษรภาษาอังกฤษ

จากช่ือรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม คือ Moral School Management Model มาเรียง

กัน  เรียกชื่อใหมวา “MSMM  MODEL” เพื่อประโยชนในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

องคประกอบและรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม ซึ ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วไปในวงกวาง 

 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เปนรูปแบบที่มีโครงสรางและวิธีการบรหิารงานตามขอบขายและภารกิจดานการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรม ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก  โดยเรียงลําดับจากคานํ ้าหนัก

องคประกอบ คือ แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  โลกบาลธรรม  และการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีแนวทาง   

นํารูปแบบไปใชบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ดังน้ี 

องคประกอบยอย 

   1. หิร ิ(0.91) 

   2. โอตตัปปะ (0.92) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนค ุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา “MSMM MODEL” 

 

องคประกอบหลักท่ี 3 

การบริหารโรงเรียน 

(0.84) 

 

องคประกอบหลักท่ี 2 

หลักโลกบาลธรรม 

(0.92) 

องคประกอบหลักท่ี 1 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

(0.93) 

องคประกอบยอย 

  1. ความซ่ือสัตยสุจริต (0.93) 

  2. อุดมการณคุณธรรม (0.92) 

  3. ความรับผิดชอบ (0.91) 

  4. ความพอเพียง (0.90) 

  5. ความกตัญู(0.86) 

องคประกอบยอย 

   1. การวางแผน (0.91) 

   2. การนําไปใช (0.93) 

   3. การประเมินผล (0.84) 
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 แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ประกอบดวย 1) ความพอเพ ียง 2) ความกตัญู                   

3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณคุณธรรม  โดยผูบริหารควรดําเนินการ 

ดังน้ี 

 1 ความพอเพียง  สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  2) มีความมุงมั่นตั้งใจ สรางสรรค รูจักพอประมาณใหเหมาะสมกับตนเอง

ต้ังแตระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ  3) มีการดํารงชีวิต

โดยไมโลภ  ไมฟุงเฟอ  4)  มีการฝกตนใหรู จ ักความพอดี พอเหมาะ ไมทุจริต ผูบริหาร ครูและ

นักเรียนปฏิบัติตนโดยไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม และ 5) มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดย

คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินชีวิต 

  2. ความกตัญู  สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี ้ ด ังนี ้  1) มีการดํารงตนเร ียบง าย              

2) ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ ความดีงาม  และ 3) รูจักยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  

และทุกคนมีสวนรวม   

 3. ความซื่อสัตยสุจริต  สังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี 1) มีการรวมกันปองกันไมใหเกิด

การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกระดับ  โดยการปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปชั่น คือความยอยยับ

อับปาง และความนาอาย  2) หมั่นฝกฝนอบรมเรื่องความซื่อสัตยใหเกิดข้ึนในตนเอง เพื่อจักไดเติบโต

ข้ึนเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง  3) ประพฤติตนตรงตอเวลาทั้งตอหนาและ

ลับหลัง  4) รูจักปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่และยึดหลักความถูกตอง  5) มีความซื่อสัตย 

ปฏิบัติตนดวยความรักและศรัทธาตอวิชาชีพ  6) มีความจริงใจตอผูอื่นปลอดจากความรูสึกสําเอียง 

หรืออคติทั ้งตอหนาและลับหลัง 7) มีความซื่อตรง ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม           

8) มีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด และ 9) มีการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบพรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ 

 4. ความรับผิดชอบ  สังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีความรับผิดชอบยึดมั่นความ

ซื่อสัตย  สุจริต ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความรอบรูเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง  2) มีความอดทน 

เสียสละ เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง  3) มีความเพียรดวยปญญา  เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง  และ      

4) มีความรอบคอบเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง 

  5. อุดมการณคุณธรรม  สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) รวมกันเสริมสรางหลัก      

ธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  2) มีการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง  3) มีการ

บริหารงานโดยยึดหลักมีความยุติธรรม  4) ไดรับปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณตามแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรมอยางกวางขวางและทั ่วถึง  5) รวมมือรวมใจและมุงมั่นทําจะขับเคลื่อนระบบการศึกษา     

ของชาติดําเนินไปดวยความมั่นคง ย่ังยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรม 

และจริยธรรม  และ 6) ใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   
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  โลกบาลธรรม ประกอบดวยหลักธรรม 2 ประการ คือ ประกอบดวย 1) หิริ และ             

2) โอตตัปปะ โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

  1. หิริ  สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี ้ 1) มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม        

มีความละอาย  แกใจในการทําบาป  ไมทําบาป ทางกาย วาจา ใจ  2) มีการบริหารงานโดยประพฤติ

ตนเปนแบบอยางที่ดี  งดเวนจากการประพฤติช่ัวหรือสิ่งไมดี ทั้งกาย วาจา ใจ  3) มีการบริหารงาน

โดยยึดกฎ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มีความรังเกียจการทํางานที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  และ 4) มีการบริหารงานโดยยึดหลักการทําความดี คิดดี พูดดี ทั้งตอหนาและ

ลับหลัง 

   2. โอตตัปปะ  สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการบริหารงานโดยมีความเกรง

กลัวตอการทําบาป ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่นับถือ  2) มีการบริหารงานโดยคํานึงถึง

ภัยที่เกิดจากการกระทําความช่ัว กําหนดกฎระเบียบของหนวยงานชัดเจน เพื่อใหบุคลากรในปฏิบัติ  

และ 3) มีการบริหารงานโดยกลัวความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําชั่วทางกาย วาจา ใจ คอยแนะนํา 

ตักเตือนผูที่เกี่ยวของใหทําความดี คํานึงถึงความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

  การบริหารโรงเรียน ประกอบดวย การวางแผน (Planning – P)  การนําไปใช  

(Implementation – I) และ การประเมินผล Evaluation – E) โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

   1. การวางแผน (Planning) สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี ้ ดังนี ้ 1) มีการการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่เปนปจจุบัน  2) มีการ

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนปจจุบัน  3) มีการจัดทําโครงการสงเสริมการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม  4)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที ่เหมาะสม           

5) มีการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่เหมาะสม  6) มีการกําหนดเปาหมาย

การดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม 7) มีการกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรมทีชั่ดเจน  8) 

มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง ทั้งระยะเวลากอน

การดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลักการดําเนินการ  และ 9) มีการกําหนดวิธีการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง 

   2. การนําไปใช (Implementation) สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 1) มีการปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 2) มีการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 3) มีการนําโครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน  4) มีปฏิบัติงานตามขอบเขต ขั้นตอนที่กําหนดไวใน

แผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 5) มีการจัดสรร

ทรัพยากร งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการกําหนดผูรับผิดชอบตามแผนการดําเนินงาน
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โรงเรียนคุณธรรม  และ 6) มีการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม 

   3 การประเมินผล (Evaluation) สังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 1) มีการติดตาม 

ควบคุม ตรวจสอบปญหา การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง เหมาะสม  2) มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  3) มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรมตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  4) มีการายงานผลการปฏิบัติงาน

การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ  และ 5) มีการนําผลการ

ประเมินการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมาแกไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน และประกอบการวางแผน         

ในปถัดไป 

 5.1.3 การประเมินรูปและรับรองแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

     จากการประเมินรูปแบบ ผลจากการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่พัฒนาข้ึน พบวา 

มีคะแนนคาเฉลี่ยรวมในทุกดานเทากับ  4.67 อยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

อยูในระดับมากที ่ส ุดทุกดาน โดยเรียงคะแนนจากดานที ่มีคามากที ่สุดไปหานอยสุด ดังนี้ ความ

เหมาะสม ความเปนประโยชน ดานความถูกตอง และความเปนไปได ตามลําดับ และคาเฉลี่ยที่ไดผาน

เกณฑที่กําหนดไว คือ 3.50 จึงถือไดวารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดรับการรับรองจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

 

5.2 การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีประเด็นสําคัญที่เปนขอคนพบ ซึ่งสามารถนํามาอภิปราย

ผลการวิจัย  ไดดังน้ี 

5.2.1 องคประกอบหลักที ่ 1 องคประกอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มีคานํ ้าหนัก

องคประกอบมากที่สุด เทากับ 0.93  คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ เทากับ 0.87 ที่เปนเชนนี้ อาจเปน

เพราะโครงการโรงเรียนคุณธรรมไดกําหนดคุณธรรมที่สามารถนําไปใชกับทุกศาสนาและเปนคุณธรรม

ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรและผูเรียนได สอดคลองกับหลักการโรงเรียนคุณธรรม 

ที่วารูปแบบของโรงเรยีนคุณธรรมน้ัน เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทําไดงาย เปนการลงทุนต่ํา แตไดกําไร

มาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดจริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรม

สามารถนําไปใชไดกับโรงเรียนในทุกศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเปน

คุณธรรมสากล ที่จะชวยใหพฤติกรรมที ่ไมพึงประสงคในโรงเรียน “ลดลง” และ สงเสริมใหเกิด
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พฤติกรรมที่พึงประสงค “เพิ่มข้ึน” ซึ่งนับเปนการพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน  ไดอยางย่ังยืน 

(สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559, หนา 1) สอดคลองกับงานวิจัยของ Gong Zhen-

sheng (2009, p. 20) ที่วิจัยเรื่องรูปแบบการศึกษาคุณธรรมในโรงเรียนอเมริกันในวันน้ี. (On Model 

of Moral Education in American Schools Today) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการศึกษา

คุณธรรมมีสวนประกอบพื้นฐาน 4 ประการ คือ การอบรมสั่งสอน, การสรางประสบการณ, การ

สํารวจ และการสรางแนวทางการปฏิบัติ การสื่อความหมายที่ชัดแจงดวยการอบรมสั่งสอนที่กระชับ 

การพัฒนาศักยภาพดานคุณธรรมในจิตใจที่อาจเกิดข้ึนอยางมีศักยภาพดวยปฏิสัมพันธสวนตัว แนวคิด

รูสึกผิดถูกที่ชัดเจนจากประสบการณ การปรับปรุงพฤติกรรมโดยการสรางแนวทางการปฏิบัติ กลไกล

สําคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพดานคุณธรรมในจิตใจเกิดจากปฎิกิริยาของแตละบุคคล 

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอยที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต มีคา

นํ้าหนักองคประกอบมากที่ส ุด อาจเปนเพราะในสังคมปจจุบันมีการสงเสริมคุณธรรมดานความ

ซื่อสัตยสุจริต  สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดกําหนดใหทุกหนวยงานใชแผนแมบท 

(Master Plan) โดยในประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย .ในขอ 4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสตัยวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝ งคุณธรรม จร ิยธรรม และการมี            

จิตสาธารณะเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม (คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม, 2559, หนา 3) และยังสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมของหนวยงานตาง ๆ 

คือ คุณธรรม 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช  2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553, หนา        

71 -76) คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2561, หนา 33 - 34) คุณธรรมจริยธรรม

พื้นฐานในสังคมไทย ของสํานักผู ตรวจการแผนดิน (2562) และคุณธรรมที่พึงประสงคสําหรับ

สังคมไทย ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม

แหงชาติ, 2560, หนา 5-6) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Hideki Maruyama (2013,    

pp. 1-11) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาคุณธรรมในประเทศญี่ปุน (Moral Education in Japan) ที่กลาววา

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน คุณธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธกับผูอื่นของญี่ปุน คือ 

ความสําคัญของมารยาทและการสื่อสารกับผูอื่นดวยความซื่อสัตย  

5.2.2 องคประกอบหลักที่ 2 หลักโลกบาลธรรม มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.92      

คาสัมประสิทธิ ์การพยากรณ เทากับ 0.84  เม ื ่อพิจารณาองคประกอบยอย พบวา ทั้งสอง

องคประกอบยอยมีคาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณในระดับใกลเคียงกัน คือ 

องคประกอบยอย หิริ มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.92  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ เทากับ 
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0.84  และองคประกอบยอย โอตตัปปะ มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.91  คาสัมประสิทธิ์     

การพยากรณ เทากับ 0.83 ที่เปนน้ีอาจเปนเพราะหลักโลกบาลธรรม เปนหลักธรรมที่สอนใหละอาย

ตอการทําความช่ัว และเกรงกลัวตอการทําบาป สอดคลองกับหลักธรรมในพระไตรปฎกภาษาบาลี 

ฉบับสยามรัฐ 20/255/65; 25/220/257 (อางถึงใน สุวิทย ภาณุจารี, 2563, หนา 502-503) ที่ให

ความหมายไววา โลกบาลธรรม เปนธรรมคุมครองโลก มี 2 ประการ ไดแก หิริ คือ ความละอายใจตอ

บาป หมายถึง ละอายที่จะกระทําช่ัว พูดช่ัว และคิดช่ัว เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนโดยไมตองมีผูคอยบอก

ใหเกิดความละอาย โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอบาป หมายถึง ความเกรงกลัวตอผลของกรรมชั่ว 

เพราะตระหนักรูวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว หรือเพราะรูและเขาใจในเรื่องกฎแหงกรรม ผูบริหารหรือ

ผูนําควรประยุกตใชหลักโลกบาลธรรมเพื่อการครองตนที่ดี ไมทําความช่ัวทั้งตอหนาและลับหลังผูอื่น 

เปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาสอดคลองกับคําสอนของพระโสภณคณาภรณ (2522, หนา 

166-171) ที ่วาธรรมทั ้งสองประการนี ้ถ ือเป นโลกบาลธรรม คือ ธรรมที ่ร ักษาคุ มครองโลก 

หิริโอตตัปปะ เปนธรรมที่เกิดภายในใจของทุกคน พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในสังคมจะยึดหลักการ

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื ่น หิริโอตตัปปะเปนความสํานึกที ่เกิดจากการยอมรับความสําคัญ       

ของตนเอง สังคม เงื่อนไขทางสังคม และศาสนา รวมถึงสอดคลองกับปน  มุทุกันต (2514, หนา 235) 

ที ่กลาววา หิริโอตตัปปะ วาเปนคุณธรรมที ่ส ําคัญที ่ส ุด ที ่ปองกันมิใหประพฤติชั ่ว  ถาบุคคล

ประกอบดวยคุณธรรม 2 ขอน้ี จะเปนผูมีพื้นฐานจิตใจดี นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของธานี  

กลิ่นเกสร (2537, หนา 80) ที่พบวา กลุมที่เขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา  มีคะแนนเฉลี่ยของ

การเปลี่ยนแปลงหิริ-โอตัปปะ เพิ่มสูงข้ึนมากกวากลุมที่ไมไดเขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนา 

5.2.3 องคประกอบหลักที่ 3 การบริหารโรงเรียน มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.84 

คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ เทากับ 0. 70 เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอย   

ที่ 2 การนําไปใช มีคาน้ําหนักองคมากที่สุด มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.93 คาสัมประสิทธิ์

การพยากรณ  เท  าก ับ  0. 86 ท ี ่ เป นเช นน ี ้อาจเป นเพราะกระบวนการบร ิหารแบบ PIE                    

ที่ประกอบดวยการวางแผน การนําไปใช และการประเมินผลน้ัน ในข้ันการนําไปใชเปนกระบวนการที่

มีผูมีสวนเกี่ยวของมากที่สุด ซึ่งกระบวนการบริหารแบบ PIE น้ัน ธัญญรัตน บัวพันธ (2558, หนา 33) 

ไดวิจัยการนําเสนอกลยุทธการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความคิดสรางสรรคของ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา โดยนํากระบวนการบริหารโรงเรียน แบบ PIE Model ตามแนวคิด 

Newby และคณะ ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่สามารถนํามาใชในการบริหารโรงเรียนไดทั้งระบบมาใช 

นอกจากน้ียังมีผูศึกษาวิจัยโดยสังเคราะหแนวคิดจากทฤษฎีการบริหารตาง ๆ แลวสังเคราะหเปนการ

บริหารแบบ PIE อาทิ ศักดา สกนธวัฒน (2555, หนา 13 - 18); ปทุมทอง  ไตรรัตน (2558, หนา     

40 – 41); ภารุจีร  เจริญเผา (2557, หนา 18-21) ที่นําแนวคิดกระบวนการบริหารของนักการศึกษา 

นักวิชาการมาสังเคราะห  รวมถึงงานวิจัยของประภาพร จันทรัศมี (2559, หนา 262 - 276) ที่นํา
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รูปแบบการบริหารของ Pitt Community College (2011) ในสหรัฐอเมริกามาเปนกรอบแนวคิด

เชิงกลยุทธที ่เร ียกวา Planning-Implementation-Evaluation Cycle หรือ PIE Cycle for 

Institutional and Work Unit Planning ซึ่งประยุกตจาก PIE Model เพื่อวิจัยเรื่องการบริหาร

โรงเรียนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 

5.2.4 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใชผูทรงคุณวุฒิและผู เชี่ยวชาญ 

จํานวน 17 คน เปนผูประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา ผูทรงคุณวุฒิและผู เชี ่ยวชาญ มีความคิดเห็น

สอดคลองกันวาผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ มีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความ

เปนประโยชน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีของการวิจัย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะในข้ันตอนการสราง

รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา มีกระบวนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่หลากหลาย เพื่อกําหนดองคประกอบการ

บริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

และมีการสัมภาษณความคิดเห ็นของผู ทรงคุณวุฒิและผู เชี ่ยวชาญเกี ่ยวกับความเหมาะสมของ

องคประกอบและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนํามาวิเคราะหสังเคราะหเปนแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล

กอนที่จะนําขอมูลที่ไดมาสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดขอคนพบที่เปนประโยชนที ่เปนองคความรู ดาน

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

5.2.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

       การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 
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      ดานนโยบาย จากผลการวิจัยที่พบวาองคประกอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มีคา

น้ําหนักองคประกอบมากที่สุด ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม โดยนํามา

กําหนดเปนนโยบายในการบริหารงาน นอกจากน้ีหนวยงานตนสังกัด ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนํารูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได

พัฒนาข้ึนจากการวิจัยในครั้งน้ี  ไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อกําหนดเปนแนวทางขับเคลื่อน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยจัดทําแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหไดร ับการพิจารณาเปน

โรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว ตามแผนงานโรงเรียนคุณธรรมตอไป  

       ดานการนําไปปฏิบัติจริง จากผลการวิจัยที่พบวาการบริหารโรงเรียน การนําไปใช 

เปนองคประกอบยอยที ่มีคานํ ้าหนักองคประกอบมากที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน สวนการ

ประเมินผล มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยทีสุ่ด ผูนํารูปแบบไปใชจึงควรใหความสาํคัญกับการวางแผน

และการนําไปใช เพราะเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรจํานวนมาก ผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 

“รูปแบบการบริหารงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ไปประยุกตใชในการ

บริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา เพื่อพัฒนายกระดับเปนโรงเรียน

คุณธรรม ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว และระดับ 4 ดาวตอไป  

      ดานการติดตามและประเมินผลจากผูบรหิารและตนสงักัด จากผลการวิจัยที่พบวาการ

ประเมินผล มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด และจากขอเสนอแนะในแบบสอบถาม  ผูบริหารและ

ตนสังกัด ควรมีการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง    

เปนรูปธรรม การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารและหนวยงานตนสังกัด     

จึงควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอยาง

ตอเน่ืองเปนรูปธรรม 

5.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

     ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยดานองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา  

2) ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแลวนําไปทดลองใชในการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อสรุปภาพรวมของรูปแบบ และ
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ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนของรูปแบบในการ

ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว         

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

4) ควรมีการศึกษาวิจัยตัวบงชี ้การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว  ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตอไป 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคณุวุฒ ิ

เพ่ือศึกษาองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

……………………………………… 

คําชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณนี ้ เปนแบบชนิดมีโครงสราง (structured interview form)            

ซึ่งคณะผู วิจ ัยสรางขึ้นเพื ่อเปนเครื ่องมือสําหรับการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา ใชเก็บรวบรวมขอมูล

เบื้องตนที่เปนองคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา  ทั้งน้ี เพื่อประโยชนตอการนําผลที่ไดไปเปนพื้นฐานในการ

สรางรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่     

การประถมศึกษา ที่เหมาะสมตอไป 

2. แบบสัมภาษณน้ี มีลักษณะซึ่งอาจแบงออกเปนสามตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

3. ผูใหสัมภาษณ คือ ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารหรือเคยเปนผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จํานวน 6 คน 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสมัภาษณ 

ขอมูลลงในชองวางใหครบถวน   

ช่ือผูใหสมัภาษณ.........................................นามสกุล............................................................................. 

ตําแหนง..............................................................................โทรศัพท.....................................................

ที่อยู/ที่ทํางาน........................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จากองคประกอบของรูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ทาน

มีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานโรงเรียน (PIE) ของ Newby et al. 

หลักโลกปาลธรรม (หิริ โอตัปปะ) และแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ซึ่งปรากฏในตารางตอไปน้ีวา  มีเน้ือหาสาระที่เหมาะสม ควรตัดออก หรือควร

แกไขถอยคํา เพราะเหตุใด 

      โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชองเนื้อหาสาระท่ีเลือกแสดงความคิดเห็นพรอมระบุเหตุผล 

 

แนวคิดการบริหารงานโรงเรียน 

PIE ของ Newby et al. 

(3 องคประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 

เหมาะ 

สม 

ตัดออก แกไข

ถอยคํา 

เหตุผล 

1. การวางแผน (Planning)    ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

2. การนําไปใช 

 (implementation) 

   ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

3. การประเมินผล 

  (Evaluation) 

   ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

โลกบาลธรรม (หิริ โอตัปปะ) 

(2 องคประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 

เหมาะ 

สม 

ตัดออก แกไข

ถอยคํา 

เหตุผล 

1. หิริ    ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

2. โอตัปปะ    ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(5 องคประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 

เหมาะ 

สม 

ตัดออก แกไข

ถอยคํา 

เหตุผล 

1. ความพอเพียง    ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(5 องคประกอบ) 

เนื้อหาสาระ 

เหมาะ 

สม 

ตัดออก แกไข

ถอยคํา 

เหตุผล 

2. ความกตัญู    ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

3. ความซื่อสัตยสุจริต 

 

   ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

4. ความรับผิดชอบ    ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

5. อุดมการณคุณธรรม    ....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานโรงเรียน (PIE) 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักโลกปาลธรรม (หิริ โอตตัปปะ) และแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ถามี) 

1. การบรหิารงานโรงเรียน PIE (การวางแผน –Planning, การนําไปใช –implementation, 

การประเมินผล  Evaluation) ของ Newby et al. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

2. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักโลกบาลธรรม (หริิ โอตัปปะ) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

3. แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

        ขอรับรอง/ยืนยันตามน้ี 

 

                      ลงช่ือผูใหสมัภาษณ................................................   

        ขอกราบขอบพระคุณ 

        ธนสาร  บัลลงักปทมา 

       นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง   

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 

คําชี้แจง 

 1. ผูตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครัง้น้ี ประกอบดวย 

    1.1 ผูบรหิารสถานศึกษา จํานวน 1 คน 

    1.2 หัวหนางาน จํานวน 1 คน 

    1.3 ครูผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 1 คน 

    1.4 ครูผูสอน จํานวน 1 คน 

 2. แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ  

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

 3. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

    ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนที ่ 2 ขอคําถามเกี ่ยวกับตัวแปรการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

    ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 4. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามขอเท็จจริงที่มีการปฏิบัติหรือมีผลการปฏิบัติใหครบ

ทุกขอ  ขอมูลที่ทานตอบจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด ผูวิจัยจะนําเสนอ    

ในภาพรวม  คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ ่งตอการบริหารงานโรงเร ียนคุณธรรม          

ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา   

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา     

ณ โอกาสน้ี 

ธนสาร  บัลลังกปทมา 

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง   ที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

1. เพศ    

  ชาย     หญิง 
 

2. อายุ    

  ต่ํากวา 31 ป    31-40 ป 

    41 – 50 ป     51 ปข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา  

  ปริญญาตร ี

    ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 
 

4. ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  

   ผูบริหารสถานศึกษา    หัวหนางาน 

    ครูผูรับผิดชอบโครงการ    ครูผูสอน 
 

5.ประสบการณในตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  

 ต่ํากวา 6 ป     6 – 10 ป 

   11 – 15 ป     16 ป  ข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2  ขอคําถามเก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา   

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

คําชี้แจง  โปรดอานขอความทีละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หลังขอความในระดับที่

ตรงกับขอเท็จจริงมากที่สุด โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี 

 ระดับ   5   หมายถึง การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ   4   หมายถึง การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยูในระดับมาก 

 ระดับ   3   หมายถึง การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ   2   หมายถึง การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยูในระดับนอย 

 ระดับ   1   หมายถึง การปฏิบัติ/พฤติกรรมการบริหารงาน อยูในระดับนอยทีสุ่ด 
 

ขอ 
การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา   

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบหลักท่ี 1 การบริหารงานโรงเรียนคณุธรรม 

องคประกอบยอยท่ี 1.1 การวางแผน 

1 โรงเรียนมกีารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หริอ 

แผนกลยุทธการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่เปนปจจบุัน 

     

2 โรงเรียนมกีารการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนปจจุบนั      

3 โรงเรียนมกีารจัดทําโครงการสงเสรมิการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมทีส่อดคลองกบัแผนปฏิบัติการ 

     

4 โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรมสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมทีเ่หมาะสม 

     

5 โรงเรียนมกีารกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมทีเ่หมาะสม 

     

6 โรงเรียนมกีารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมที่ชัดเจน 

     

7 โรงเรียนมกีารกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  

ที่ชัดเจน 

     

8 โรงเรียนมกีารกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติไดจรงิ  

     

9 โรงเรียนมกีารกําหนดวิธีการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม      

ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง 

     

 



230 

 

ขอ 
การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา   

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบยอยท่ี 1.2 การนําไปใช 

10 โรงเรียนมกีารปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ 

แผนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     

11 โรงเรียนมกีารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปทีท่ี่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     

12 โรงเรียนมกีารนําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการ

ปฏิบัติงาน 

     

13 โรงเรียนมปีฏิบัติงานตามขอบเขต ข้ันตอน ที่กําหนดไวใน

แผนงาน โครงการ กจิกรรมตาง ๆ ที่ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     

14 โรงเรียนมกีารจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การอนุมัติ

งบประมาณ และการกําหนดผูรับผิดชอบ ตามแผนการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     

15 โรงเรียนมกีารดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานตาม

แผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

     

องคประกอบยอยท่ี 1.3 การประเมินผล 

16 โรงเรียนมกีารติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา การดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมอยางตอเน่ือง เหมาะสม 

     

17 โรงเรียนมกีารประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายที่กาํหนดไว  

     

18 โรงเรียนมกีารประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

     

19 โรงเรียนมกีารรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานโรงเรยีน

คุณธรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

     

20 โรงเร ียนมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานโรงเร ียน

คุณธรรมมาแกไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน และประกอบการ

วางแผนในปถัดไป 
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ขอ 
การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา   

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบหลักท่ี 2 หลักโลกบาลธรรม 

องคประกอบยอยท่ี 2.1 หิริ ความละอายใจตอการทําความชั่ว   

21 ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลกัคุณธรรมมีความละอาย

แกใจในการทําบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ 

     

22 ผูบริหารมีการบริหารงานโดยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี    

งดเวนจากการประพฤติช่ัวหรือสิง่ไมดี ทั้งกาย วาจา ใจ 

     

23 ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ แบบแผนของทาง

ราชการอยางเครงครัด 

     

24 ผูบริหารบริหารงานมุงมั่นทําความดี คิดดี พูดดี ทั้งตอหนาและ

ลับหลงั 

     

องคประกอบยอยท่ี 2.2 โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวตอการทําบาป 

25 ผูบริหารบริหารงานมีความเกรงกลัวตอการทําบาป ปฏิบัติตน

ตามหลกัคําสอนของศาสนาที่นับถือ 

     

26 ผูบริหารบริหารงานโดยคอยแนะนํา ตักเตือนผูที่เกี่ยวของใหทํา

ความดี คํานึงถึงความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย 

วาจา ใจ 

     

27 ผูบริหารบริหารงานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการยึดมั่น

ในกฎระเบียบและแบบแผนของทางราชการ เพื่อใหบุคลากรใน

โรงเรียนถือปฏิบัติตามแบบอยาง 

     

องคประกอบหลักท่ี 3 การบริหารงานโรงเรียนคณุธรรม 

องคประกอบยอยท่ี 3.1 ความพอเพียง 

28 ผูบริหาร ครูและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

     

29 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจ สรางสรรค รูจัก

พอประมาณใหเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ  

     

30 ผูบริหาร ครูและนักเรียนดํารงชีวิตโดยไมโลภ  ไมทุจริต      

31 ผูบริหาร ครูและนักเรียนฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ไม

ฟุงเฟอ  
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ขอ 
การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา   

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

32 ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนโดยไมเบียดเบียน ผูอื่น สงัคม      

33 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดย

คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินชีวิต 

     

องคประกอบยอยท่ี 3.2 ความกตัญู  

34 ผูบริหาร ครูและนักเรียนดํารงตนเรียบงาย        

35 ผูบริหาร ครูและนักเรียนไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ  ความ

ดีงาม   

     

36 ผูบริหาร ครูและนักเรียนตองรูจักยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  

อาจารย  และทกุคนมีสวนรวม   

     

องคประกอบยอยท่ี 3.3 ความซื่อสัตยสุจริต 

37 ผูบริหาร ครูและนักเรียนรวมกันปลกูฝงคานิยมวาการทจุริต

คอรรปัช่ัน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทจุริตคอรรปัช่ันในโรงเรยีน   

     

38 ผูบริหาร ครูและนักเรียนหมั่นฝกฝนอบรมเรือ่งความซื่อสัตยให

เกิดข้ึนในตนเอง เพื่อใหเปนคนดี มีประโยชน มีชีวิตที่สะอาด  

     

39 ผูบริหาร ครูและนักเรียนประพฤติตนตรงตอเวลาทั้งตอหนาและ

ลับหลงั 

     

40 ผูบริหาร ครูและนักเรียนรูจักปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่

และยึดหลักความถูกตอง 

     

41 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความซื่อสัตย ปฏิบัติตนดวยความรัก

และศรัทธาตอวิชาชีพ 

     

42 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความจริงใจตอผูอื่นปลอดจาก

ความรูสึกสําเอียงหรืออคติทัง้ตอหนาและลับหลงั 

     

43 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความซื่อตรง ไมใชเลหกลคดโกงทั้ง

ทางตรงและทางออม 

     

44 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตัวเอง 

และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด 

     

45 ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ไมทจุริต

พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ 
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ขอ 
การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา   

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

องคประกอบยอยท่ี 3.4 ความรับผิดชอบ 

46 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความรบัผิดชอบยึดมั่นความซื่อสตัย  

สุจริตตอหนาที่   

     

47 ผูบริหาร ครูและนักเรียนใฝหาความรู ความรอบรูเพื่อรวมกนั

สรางคนดีใหโรงเรียนและบานเมือง 

     

48 ผูบริหาร ครูและนักเรียนอดทน  เสียสละ  เพื่อรวมกันพัฒนา

โรงเรียนและบานเมือง 

     

49 ผูบริหาร ครูและนักเรียนมีความเพียรดวยปญญา  เพื่อรวมกนั

พัฒนาโรงเรียนและบานเมือง 

     

50 ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ เพื่อ

พัฒนาโรงเรียนและบานเมือง 

     

องคประกอบยอยท่ี 3.5 อุดมการณคุณธรรม 

51 ผูบริหาร ครูและนักเรียนรวมกันเสริมสรางหลักหลกัธรรมา    

ภิบาลการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี   

     

52 ผูบริหาร ครูและนักเรียนบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง      

53 ผูบริหาร ครูและนักเรียนบริหารงานโดยยึดหลักมีความ

ยุติธรรม 

     

54 ผูบริหาร ครูและนักเรียนไดรับปลกูฝงความคิดเชิงอุดมการณ

ตามแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง   

     

55 ผูบริหาร ครูและนักเรียนรวมมอืรวมใจและมุงมั่นทําจะ

ขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติดําเนินไปดวยความมั่นคง 

ย่ังยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวย

คุณธรรม และจริยธรรม 

     

56 ผูบริหาร ครูและนักเรียนใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวน

รวมรบัรู   
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

.......................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................   
 

        ขอกราบขอบพระคุณ 

        ธนสาร  บัลลงักปทมา 

       นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบประเมนิ 

เร่ือง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคณุธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

สําหรับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคณุวุฒ ิ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ช่ือ-นามสกุล (ผูประเมิน)............................................................ตําแหนง............................................... 

หนวยงาน................................................................................................................................................ 

คําชี้แจง  

1. แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิประเมินรปูแบบที่ผูวิจัยได

พัฒนาข้ึน โดยมีประเด็นในการประเมิน 4 ดาน ดังน้ี  

1.1  ความถูกตอง (Accuracy) เปนการประเมินความถูกตอง ความนาเชื่อถือ คือ    

1) ตองเปนรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง 2) มีวัตถุประสงค  3)  มีขั้นตอน   

การใช  4) มีที ่มาจากแหลงขอมูลและการไดมาซึ่งขอมูลอยางชัดเจน  5) มีการรวบรวมขอมูล        

จากเครื ่องมือและแหลงขอมูลที ่หลากหลาย และ 6) มีการวิเคราะหขอมูลทั ้งเชิงปริมาณและ         

เชิงคุณภาพที่สมบูรณและชัดเจน  

1.2  ความเหมาะสม ( Propriety) เป นการประเม ินความเหมาะสมท ั ้ ง                

ในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  คือ 1) คํานึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเปน

ธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายหรือทุกกลุม 

1.3  ความเปนไปได (Feasibility) เปนการประเมินความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ

จริง คือ 1) สามารถนํารูปแบบไปปฏิบัติไดจริง  2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได  3) ปลอดจาก

ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และ 4) มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เอื้อใหปฏิบัติได 

1.4  ความเปนประโยชน (Utility) เปนการประเมินอรรถประโยชน คือ 1) การ

ตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ 2) การกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารจัดการ(กรณี

เปนรูปแบบเกี่ยวกับการบริหาร) 3) ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ  4) จะเกิดผลดีตอ

สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
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2. แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก   

5  หมายถึง  การประเมินอยูในระดับมากที่สุด   

4  หมายถึง  การประเมินอยูในระดับมาก   

3  หมายถึง  การประเมินอยูในระดับปานกลาง    

2  หมายถึง  การประเมินอยูในระดับนอย    

1  หมายถึง  การประเมินอยูในระดับนอยที่สุด 

3. โปรดพิจารณารายการประเมิน แลวทําเครื ่องหมาย  /  ลงในชองที ่ตรงกับระดับ         

การประเมินของทาน  

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

ประเด็นท่ี 1:  ดานความถูกตอง  

1. เป นร ูปแบบที ่ม ีสาระ/ประเด็นครอบคลุม

ครบถวนถูกตอง 

     

2. เปนรูปแบบที่มีวัตถุประสงคชัดเจน      

3. เปนรูปแบบที่มีข้ันตอนการใชชัดเจน        

4. เปนรูปแบบที่มาจากแหลงขอมูลและการไดมา

ซึ่งขอมูลอยางชัดเจน 

     

5. เปนรูปแบบที่มีการรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือ

และแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

     

6. เป นร ูปแบบที ่ม ีการวิเคราะหขอมูลทั ้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สมบูรณและชัดเจน 

     

ประเด็นท่ี 2:  ดานความเหมาะสม  

7. เปนรูปแบบที่คํานึงถึงกฎหมาย      

8. เป นรูปแบบที ่ค ํานึงถ ึงการรักษาสิทธ ิของผู ท ี่

เก่ียวของ 

     

9. เป นร ูปแบบที ่ ให ความเป นธรรมกับผ ู ม ีส วน

เก่ียวของทุกฝายหรือทุกกลุม 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ประเด็นท่ี 3:  ดานความเปนไปได  

10. เปนรูปแบบที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง        

11. เปนรูปแบบที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได        

12. เปนรูปแบบที่ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น      

13. เป นรูปแบบที ่ม ีกฎ ระเบียบ ข อบังค ับ และ

กฎหมายที่เอ้ือใหปฏิบัติได 

     

ประเด็นท่ี 4:  ดานความเปนประโยชน  

14. เปนรูปแบบที่ตอบสนองความตองการของผูใช

รูปแบบ 

     

15. เปนรูปแบบที่ชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการ 

     

16. เปนรูปแบบที่ใหสารสนเทศที ่ เป นประโยชน

สําหรับผูปฏิบัติ   

     

17.  เป นร ูปแบบที ่จะเก ิดผลดีต อสถานศ ึกษา 

หนวยงานที่เก่ียวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และชุมชน 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

ขอกราบขอบพระคุณ 

ธนสาร  บัลลังกปทมา 

นักศึกษาระดับดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ง 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 
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คาดัชนีความสอดคลองและความถูกตองเหมาะสมของขอคําถามรายขอ 

กับวัตถุประสงค/นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence : IOC) 

เร่ือง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคณุธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 

 
 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ  

คา IOC. 
ขอเสนอแนะ/ 

หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

6 +1 +1 +1 +1 0 0.80  

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

8 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ตัดคําวาปฏิบัติไดจริง 

9 0 +1 +1 +1 0 0.60 ตัดคําวาชัดเจน 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

13 +1 +1 +1 +1 0 0.80  

14 +1 +1 +1 +1 0 0.80  

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

16 +1 +1 +1 +1 01 0.80  

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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คาดัชนีความสอดคลองและความถูกตองเหมาะสมของขอคําถามรายขอ 

กับวัตถุประสงค/นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence : IOC) 

เร่ือง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคณุธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา (ตอ) 

 
 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ  

คา IOC. 
ขอเสนอแนะ/ 

หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

26 +1 +1 +1 +1 0 0.80 สลบัขอ 26 กับ 27 

27 +1 +1 +1 +1 0 0.80 สลบัขอ 26 กับ 27 

28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

29 +1 +1 +1 +1 0 0.80  

30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

34 0 +1 +1 +1 +1 1.00  

35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

37 +1 +1 +1 +1 0 0.80  

38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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คาดัชนีความสอดคลองและความถูกตองเหมาะสมของขอคําถามรายขอ 

กับวัตถุประสงค/นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ (Item-Objective Congruence : IOC) 

เร่ือง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคณุธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา (ตอ) 

 
 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ  

คา IOC. 
ขอเสนอแนะ/ 

หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

45 +1 +1 +1 +1 -1 0.60 ควรเพิ่มคําไมทจุริต 

46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

48 +1 +1 +1 +1 0 0.80  

49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

50 0 +1 +1 +1 +1 1.00  

51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

56 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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คาความเช่ือม่ัน 

Reliability Analysis – Scale (Alpha) 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 56 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลจากการสัมภาษณ 

 

   1. นางเยาวดี  จุฑาพรรณชาติ  

       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ จังหวัดชลบรุ ี

   2. นางพรทิพย  สามารถ  

       ผูอํานวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร  จังหวัดกาฬสินธุ 

   3. นางสาวอมรรัตน  แสงทองดี   

       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวัดสกุณปกษี จงัหวัดสุพรรณบุร ี

   4. นางสาวกรรณิการ  จงจิตร  

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวนสมบรูณ จังหวัดชุมพร 

   5. นางสาวนภาพรรณ  คงคานอย   

      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมะเกลอื จังหวัดนครปฐม 

   6. 2ดร 2.อโณทัย2  ไทยวรรณศรี   

       ผูอํานวยการสํานักพฒันานวัตกรรมการจัดการศึกษา  

       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

   1. อาจารย ดร.ลัดดา  ผลวัฒนะ  

      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

   2. รศ.ดร.อิศเรศ  พิพัฒนมงคลพร 

      สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   3. ดร.จงรักษ  ศรีทิพย  

      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

   4. ดร.ฐาปนีย  พวงงาม 

      ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง กรงุเทพฯ 

      (อดีตผูอํานวยการโรงเรียนบานบอน้ําพุ สพป.นครปฐม เขต 1) 

   5. ดร.เกชา  เหลอืงสุดใจช้ืน   

      ขาราชการบํานาญ  

      อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลางบางแกว จังหวัดนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิประเมินและรับรองรูปแบบ 

 

   1. ดร.ฐิดาภรณ  เพ็งหนู  

      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   2. นายธเนศ  ปานอุทัย  

      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางหลวง   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   3. นางสาวสุนทร  แซเตียว  

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามรอยยอด   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขัีนธ เขต 2 

   4. นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ  

      ผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกหุลาบ  

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

   5. ดร.อนงค  อมรรัตนเศรษฐ  

      ผูอํานวยการโรงเรียนกันเกราพิทยาคม   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1 

   6. ดร.อรุณี  จิรมหาศาล  

      ผูอํานวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

   7. ดร.ศรัณย  ศรลัมพ  

      ผูอํานวยการโรงเรียนประเสริฐอสิลาม  สพป.นนทบรุี เขต 2 

   8. ดร.พิชชาพร  อุนศิริ  

      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรางกําหยาด   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   9. ดร.ฉวีวรรณ  เฟองทอง  

      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสงัฆจายเถร  

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 1 
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 10. ดร.เกษมสันต  มีจันทร  

      ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจินดาราม   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 11. ดร.ปารณทัตต  แสนวิเศษ  

      ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 12. ดร.วีระศักด์ิ  ปตตาลาโพธ์ิ 

      ผูอํานวยการโรงเรียนบานเม็กดํา   

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 13. ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  

      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 14. นายจิระชัย  ทีคํา  

      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 15. ดร.ปยะนุช  เปยมวิริยะวงศ  

      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย เขต 3 

 16. นายอดุล  ภูปลื้ม  

      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

17. ดร.ธีรพงษ  ศรีโพธ์ิ  

      หัวหนาหนวยนิเทศก ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการใหสัมภาษณ 
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ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

หนังสือขอความอนุเคราะหแจกแบบประเมินและรับรอง 
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268 
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ภาคผนวก ฌ 

คูมือการใชรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม  สําหรับผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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คูมือ 

การใชรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
 

 

 

นายธนสาร  บัลลังกปทมา 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2563 
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คูมือการใชรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม  สําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉบับนี้ เปนเอกสารอธิบายรายละเอียดของรูปแบบการ

บริหารงานโรงเรยีนคุณธรรมทีผู่วิจัยจดัทําข้ึน เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษา หนวยงาน

ตาง ๆ และผูที่ตองการนํารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมไปใช ไดศึกษาเปนขอมูลเบื้องตน

และมีความเขาใจในหลักการ วัตถุประสงค และองคประกอบตางๆ ของรูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรม ตลอดจนไดทราบสิ่งที่ตองศึกษาเพิ่มเติมและจัดเตรียมความพรอม เพื่อใหรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมบรรลุผลตามจุดมุงหมายของรูปแบบ  

คูมือฉบับน้ี ประกอบดวยสาระสําคัญ 7 ประการ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค 

 2. กรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบ 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะ 

 4. องคประกอบของรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม  

 5. รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 

 6. ประโยชนที่ไดรับ 

 7. ขอเสนอแนะ 

แนวทางการนํารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผูนําไปใช

ควรทราบขอมูลเบื้องตน ขอควรปฏิบัติและแนวทางในการดําเนินการกอนการใชรูปแบบ ดังตอไปน้ี 
 

1.วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมและของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

1.2 เพื่อเปนแนวทางการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

1.3 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน นิเทศ ติดตามการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

2. กรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบ 

  การพัฒนาร ูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” น้ี ใชแนวคิดหลัก ไดแก 1) แนวคิดรูปแบบ  2) แนวคิด

การบริหารโรงเรียน  3) แนวคิดหลักโลกบาลธรรม 4) แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม และ 5) แนวคิดการ

ประเมินรูปแบบ ประกอบกับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในภาพที่  1 
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ภาพท่ี  1.1   กรอบแนวคิดการวิจัย 
1 Source. From “Model and Model Building,” Educational Research Methodology and 

Measurement: An International Handbook, by  Keeves, Peter J,  (1988),  Oxford : Pergamon Press. 
2 Source. From Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, 

Integrating Computers and Using Media, (p 11.), by Newby, T., Stepich. D., Lehman. J. & Russell, 

J., 1996  
3 ที่มา. จาก พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, (หนา 65), โดยพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต). 

(2559). พิมพครั้งที่ 34, กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ. 
4 ที่มา. จาก โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โดย ปนัดดา  ดิศกุล, (2560), สืบคนจาก www.moe.go.th 
5 ที่มา. จาก การสัมภาษณสวนบุคคล เม่ือวันที่.3 - 10 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563. 

  6 Source. From Evaluation models viewpoints On educational and human services 

evaluation, by Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L., 1983. 

แนวคิด

โรงเรียน

คุณธรรม
4 

ความคดิเห็น

ของผูเชี่ยวชาญ

และ 

ผทรงคณวฒิ
5 

แนวคิด

รูปแบบ1
 

1. แนวคิดการบริหารโรงเรียน  

     - การวางแผน (Planning)       - การนําไปใช (Implementation) 

     - การประเมินผล (Evaluation) 

 2. หลักโลกบาลธรรม 

   - หิริ         - โอตตัปปะ 

3.แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

-  ความพอเพียง        - ความกตัญู 

-  ความซ่ือสัตยสุจริต        - ความรับผิดชอบ 

-  อุดมการณคุณธรรม  

4. ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

 

รูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนค ุณธรรมของ

ผู บร ิหารสถานศ ึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

 

แนวคิดการ

บริหาร

โรงเรียน2
 

หลัก 

โลกบาล 

ธรรม3 

แนวคิด 

การประเมิน 

รูปแบบ
6 

5. แนวคิดการประเมินรูปแบบ 

  - ดานความถูกตอง         -ดานความเหมาะสม    

   -ดานความเปนไปได    -ดานความเปนประโยชน 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและนิยามศัพท 

 3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ จํานวน 4 ชุด โดยแนวทางการสรางเครื่องมือและการ

หาคุณภาพของเครื่องมือตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

เคร่ืองมือชุดท่ี 1  ไดแก แบบสัมภาษณ  มีลักษณะเปน 1แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

0(Semi-Structured Interview Form) 0ประกอบดวยแนวคําถามที่เปนขอเท็จจริงในปจจุบันเกี่ยวกับ

รูปแบบการบรหิารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อใหผูให

ขอมูลสามารถใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใชสัมภาษณผู เชี ่ยวชาญและผู ทรงคุณวุฒิ จํานวน         

6 ทาน โดยนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในภาพรวม ตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1  

 เคร่ืองมือชุดท่ี 2  ไดแก แบบสอบถามระดับการปฏิบัติการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางาน ครูผูรับผิดชอบ

โครงการ และครูผูสอน โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว จํานวน 136 โรงเรียน เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น

โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหองคประกอบ และแนวทางการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นําขอมูลที่ไดไปใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)  ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการรางรูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

 เคร่ืองมือชุดที่ 3  ไดแก แบบตารางวิเคราะหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น  โดยนําผลจาก     

ขอคําถามปลายเปดที่เปนขอคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะเกี่ยวกับองคประกอบและแนวทางการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรมจากแบบสอบถามที่ไดรับจากผูใหขอมูล ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ    

 เครื่องมือชุดที่ 4  ไดแก แบบประเมิน ดานความถูกตอง (Accuracy Standard) ความ

เหมาะสม (Propriety Standard) ความเปนไปได (Feasibility Standard) และความเปนประโยชน 

(Utility Standard) ในการนํารูปแบบปฏิบัติการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สรางข้ึนโดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยนําผลการ

ประเมินทั้ง 4 ดาน มาวิเคราะหและสรุปผลเพื่อรับรองรูปแบบ โดยตองไดคาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.50   

จึงถือวารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไดรับการรับรอบ หากไดคาเฉลี่ยต่ํากวา 3.50  ถือวารูปแบบที่พัฒนาขึ้น      

ไมไดรับการรับรอบ 

3.2 นิยามศัพทเฉพาะ 

การวิจัยครั ้งนี้ ผูวิจ ัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที ่ใชในการวิจัย เพื ่อเปนการสื่อสาร           

ทําความเขาใจใหตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูอานงานวิจัยและผูนํารูปแบบไปใช  ดังตอไปน้ี 

1. รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองของปรากฏการณใดปรากฏการณหน่ึง หรือความคิดรวบ

ยอดของชุดปรากฏการณดวยหลักความมีเหตุมีผลที่เปนระบบ มีกรอบความคิดทางดานหลักการ 
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จุดมุ งหมายเพื ่อใหเกิดความชัดเจนในนิยามความสัมพันธ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตาง ๆ       

ของระบบ แสดงโครงสรางและความสัมพันธของปจจัยหรือตัวแปรหรือองคประกอบของสิ่งที่ศึกษา 

หรืออธิบายคุณลักษณะสําคัญของปรากฏการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อใหเขาใจงายมองเห็นเปน

รูปธรรม หลักความมีเหตุมีผลที่เปนระบบ 

2. รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน  หมายถึง โครงสรางและวิธีการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ตามขอบขายและภารกิจ

ดานการบริหารจัดการโดยนําแนวคิดการบริหารแบบ PIE แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) แนวคิดโลกบาลธรรม และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิ มาประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   2.1 การบริหารโรงเรียน หมายถึง การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ประกอบดวย 

การวางแผน (Planning – P)  การดําเนินการ การนําไปใช (Implementation – I) และ การ

ประเมินผล Evaluation – E) 

           2.1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติงาน 

โครงการ กิจกรรม การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี ้วัด ระยะเวลา 

วิธีดําเนินการ เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

           2.1.2 การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) หมายถึง การนําแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ที ่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต ขั ้นตอน          การ

ดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่

กําหนดการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ 

          2.1.3 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบปญหา 

และประเมินผล ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว รวมถึงการายงานผลการปฏิบัติงาน และการ

นําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุง 

2.2 แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  หมายถึง สถานศึกษาที ่ผ ู บริหาร คร ู นักเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมความดี

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนําไปสู การพัฒนาและปรับเปลี ่ยนเปน

พฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางย่ังยืน และนําไปขยายเครือขายได  โดยโรงเรียนคุณธรรมดังกลาว มี

หาองคประกอบยอย แตละองคประกอบมีนิยามศัพท ดังน้ี  

2.2.1 ความพอเพียง  หมายถึง ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระราชดํารัสคําสอน และความไมประมาท มีความมุงมั่นตั้งใจ สรางสรรค ตั้งแตระดับปจเจก

บุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยทําพอประมาณใหเหมาะสมกับ

ตนเอง ไมโลภ  ไมฟุงเฟอและฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิด
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ทุจริตในใจได ไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึน 

2.2.2 ความกตัญู  หมายถึง  ดํารงตนเรียบงาย  ไมหลงลมืตัวเมื่อเกิดความสําเร็จ  

ความดีงาม  ตองยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทกุคนมีสวนรวม   

2.2.3 ความซื ่อสัตยสุจริต  หมายถึง  ปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั ่น         

ในทุกระดับ  โดยการปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปชั่น  คือ ความยอยยับอับปาง  และความ     

นาอาย  การฝกฝนอบรมใหเกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่

สะอาด เจริญมั่นคง มีความประพฤติตรงตอเวลา ตรงตอหนาที่ รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยาง

เต็มที่และถูกตองและตรงตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกล 

2.2.4 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  โรงเรียนคุณธรรม  ผูบริหาร  ครู  อาจารย  

ฯลฯ  มีตองมีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด พรอมใหตรวจสอบการ

กระทําไดเสมอ ตองชวยกันพรํ่าสอนใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน  ยึดมั่นความ

ซื ่อสัตย  สุจริต  มีความรอบรู   อดทน  เสียสละ  มีความเพียรดวยปญญา  และความรอบคอบ      

เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง 

2.2.5 อุดมการณคุณธรรม  หมายถึง  รวมกันเสริมสรางหลักหลักธรรมาภิบาลการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยการบริหารหรือปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ

ปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณ  เพื่อใหเกิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง  อันเปนความ

ย่ังยืนแหงความรมเย็น และรวมมือรวมใจและมุงมั่นทาํจะขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติดําเนินไป

ดวยความมั่นคง ยั่งยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเป ยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม 

พรอมทั้งใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   

2.3  แนวคิดโลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที ่คุ มครองโลก ชวยใหโลกมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย ประกอบดวยหลักธรรม 2 ประการ คือ 

         5.2.3.1 หิริ หมายถึง ความละอายแกใจในการทําบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว 

ประพฤติช่ัวทุกประการ มีความละอายใจในขณะกําลังจะทําชั่วทางกาย วาจา ใจ จะรูสึกขยะแขยง    

ไมกลาทําความช่ัว มีความรังเกียจบาป ไมกลาคิดช่ัว ไมพูดช่ัว ไมทําช่ัวใด ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง 

         5.2.3.2 โอตตัปปะ  หมายถึง ความเกรงกลัวตอการทําบาป ความสะดุงกลัวตอผล

ของบาปและความช่ัว ไดแกความหวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความชั่ว คิดเห็นภัยที่เกิดจาก

การกระทําความช่ัว กลัวความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

 2.4  ความคิดเห็นของผู เชี ่ยวชาญและผู ทรงคุณวุฒิ หมายถึง  แนวความคิด 

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมที่ไดมาจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
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3.  การประเมินรูปแบบ หมายถึง การประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสี่ดานตามมาตรฐาน

การประเมิน ดังน้ี  

  3.1  ความถูกตอง (Accuracy Standard) หมายถึง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ 

คือ 1) ตองเปนรูปแบบที่มีสาระ/ประเด็นครอบคลุมครบถวนถูกตอง  2) มีวัตถุประสงค  3) มีข้ันตอน

การใช  4) มีที ่มาจากแหลงขอมูลและการไดมาซึ ่งขอมูลอยางชัดเจน 5) มีการรวบรวมขอมูล         

จากเคร ื ่องมือและแหลงขอมูลที ่หลากหลาย  และ 6) ม ีการวิเคราะหขอมูลทั ้งเชิงปริมาณ              

และเชิงคุณภาพที่สมบูรณและชัดเจน  

 3.2  ความเหมาะสม (Propriety Standard) หมายถึง  ความเหมาะสมท ั ้ ง               

ในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  คือ 1) คํานึงถึงกฎหมาย 2) การรักษาสิทธิ และ 3) ความเปน

ธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายหรือทุกกลุม 

 3.3  ความเปนไปได (Feasibility Standard) หมายถึง  ความเปนไปไดในการนําไป

ปฏิบัติจริง คือ 1) สามารถนํารูปแบบไปปฏิบัติไดจริง  2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได              

3) ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และ 4) มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เอื้อใหปฏิบัติได 

 3.4  ความเปนประโยชน (Utility Standard) หมายถึง  อรรถประโยชน คือ              

1) การตอบสนองความตองการของผูใชรูปแบบ 2) การกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการ  3) ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติ  4) จะเกิดผลดีตอสถานศึกษา หนวยงาน     

ที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
 

4. องคประกอบของรูปแบบ 

 ผลการศึกษาองคประกอบการบริหารงานโรงเรยีนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด จากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ และขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน และขอมูลจากการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผู ทรงคุณวุฒิ สามารถนํามากําหนดเปนตัวแปรที่เปนองคประกอบการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน 3 องคประกอบหลัก 10 องคประกอบยอย ดังน้ี  

 1. องคประกอบหลักการบริหารโรงเรียน  ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ไดแก         

การวางแผน การนําไปใช และการประเมินผล 

 2. องคประกอบหลักหลกัโลกบาลธรรม  ประกอบดวย 2 องคประกอบยอย ไดแก หิริ และ

โอตตัปปะ   

 3. องคประกอบหลักแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย ไดแก 

ความพอเพียง  ความกตัญู  ความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ  และอุดมการณคุณธรรม   
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5. ผลการสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรม 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที ่สอง เพื ่อพัฒนาโมเดลการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

ตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อพัฒนาโมเดลการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

องคประกอบ 

 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 

 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ  

(R2) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องคประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคล่ือนของ

ตัวบงช้ี (e) 

λ  SE t 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 

องคประกอบยอยการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม (PIE) 

การบริหารโรงเรียน 

(PIE1) 

0.91 - - 0.83 0.73 0.17 

การนําไปใช (PIE2) 0.93 0.01 34.20** 0.86 0.91 0.14 

การประเมินผล (PIE3) 0.84 0.02 28.02** 0.71 0.35 0.29 

องคประกอบยอยหลักโลกปาลธรรม (LPT) 

หิริ (LPT1) 0.92 - - 0.84 1.03 0.16 

โอตตัปปะ (LPT2) 0.91 0.01 31.73** 0.83 0.88 0.17 

องคประกอบยอยแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม (MOR) 

ความพอเพียง(MOR1) 0.90 - - 0.81 0.60 0.19 

ความกตัญู (MOR2) 0.86 0.01 28.86** 0.73 0.13 0.27 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

(MOR3) 

0.93 0.01 33.34** 0.87 0.51 0.13 

ความรับผิดชอบ

(MOR4) 

0.91 0.01 29.45** 0.82 0.48 0.18 

อุดมการณคุณธรรม

(MOR5) 

0.92 0.01 31.04** 0.85 0.65 0.15 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

PIE 0.84 0.04 20.49** 0.70   

LPT 0.92 0.04 23.16** 0.84   

MOR 0.93 0.04 23.24** 0.87   

Chi-Square= 21.55,  df = 18, p = 0.253, GFI =0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.019 

** P < .01 
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 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา

โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมากสามารถสรางโมเดลการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดดังภาพที่ 3 

ภาพท่ี 1  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการบริหารงานโรงเรียน 

            คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบวา 

องคประกอบหลักทั้ง 3 องคประกอบมีคาเปนบวก มีคาตั้งแต 0.84-0.93 และมีนัยสําคัญทางสถิต      

ที่ระดับ .01 ทุกคา เรียงลําดับจากคานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอย คือ แนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม (MOR) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.93  คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ เทากับ 0.87  

หลักโลกบาลธรรม (LPT) มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากบั 0.92 คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ เทากับ 

0.84  และ การบริหารโรงเรียน (PIE) มีคานํ้าหนักองคประกอบ เทากับ 0.84 คาสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ เทากับ 0. 70  ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคประกอบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เกิดจากองคประกอบ ไดแก 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม หลักโลกบาลธรรม และ การบริหารโรงเรียน ตามลําดับ 
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 ผลการประเมินและรับรองการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 ผานเกณฑ

การประเมิน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความถูกตอง  ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน

ประโยชน อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ผานเกณฑการประเมินทุกดาน ถือวาจากผูเชี่ยวชาญและ

ผูทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

 ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาสรางเปนรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา เรียงตามคานํ้าหนัก

องคประกอบ ดังภาพ 2  

 
ภาพ .2 : รปูแบบการบรหิารงานโรงเรียนคุณธรรม (Moral School Management Model)  

ของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (MSMM  MODEL)   
 

จากภาพที่ 2  ผูวิจัยไดต้ังช่ือรูปแบบขึ้นใหม โดยนําตัวอักษรภาษาอังกฤษจากชื่อรูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรม คือ Moral School Management Model มาเรียงกัน  เรียกชื่อ

ใหมวา “MSMM  MODEL” เพื่อประโยชนในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบและ

องคประกอบยอย 

   1. หิร ิ(0.91) 

   2. โอตตัปปะ (0.92) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนค ุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา “MSMM MODEL” 

 

องคประกอบหลักท่ี 3 

การบริหารโรงเรียน 

(0.84) 

 

องคประกอบหลักท่ี 2 

หลักโลกบาลธรรม 

(0.92) 

องคประกอบหลักท่ี 1 

แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

(0.93) 

องคประกอบยอย 

  1. ความซ่ือสัตยสุจริต (0.93) 

  2. อุดมการณคุณธรรม (0.92) 

  3. ความรับผิดชอบ (0.91) 

  4. ความพอเพียง (0.90) 

  5. ความกตัญู(0.86) 

องคประกอบยอย 

   1. การวางแผน (0.91) 

   2. การนําไปใช (0.93) 

   3. การประเมินผล (0.84) 
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รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมมา ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วไปในวงกวาง 

 รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เปนรูปแบบที่มีโครงสรางและวิธีการบรหิารงานตามขอบขายและภารกิจดานการ

บริหารงานโรงเรียนคุณธรรม และเปนรูปแบบที่มีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ประกอบดวย           

3 องคประกอบหลัก  โดยเรียงลําดับจากคานํ้าหนักองคประกอบ คือ แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  

โลกบาลธรรม  และการบริหารโรงเรยีน ซึ่งมีแนวทางนํารูปแบบไปใชบริหารงานโรงเรยีนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดังน้ี 

 แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม หมายถึง การที่สถานศึกษา โดยผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบ

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่พึง

ประสงคไดอยางย่ังยืน และนําไปขยายเครือขายได  ประกอบดวย 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญู                   

3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณคุณธรรม  โดยผูบริหารควรดําเนินการ 

ดังน้ี 

   1 ความพอเพียง  หมายถึง การที ่ผ ู บริหารดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชดํารัสคําสอน และความไมประมาท มีความมุงมั่นต้ังใจ สรางสรรค ตั้งแตระดับ

ปจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยทําพอประมาณใหเหมาะสม

กับตนเองไมโลภ  ไมฟุงเฟอและฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะก็จะเกิด

ทุจริตในใจได ไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึน ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) มีความมุงมั่นต้ังใจ สรางสรรค รูจักพอประมาณใหเหมาะสมกับตนเองต้ังแตระดับปจเจก

บุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติดวยความรวดเร็ว รอบคอบ 3) มีการดํารงชีว ิตโดยไมโลภ            

ไมฟุงเฟอ 4)  มีการฝกตนใหรูจักความพอดี พอเหมาะ ไมทุจริต ผูบริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตน

โดยไมเบียดเบียน ผูอื่น สังคม  และ 5) มีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินชีวิต 

  2. ความกตัญู  หมายถึง  การที ่ผู บริหารดํารงตนเรียบงาย  ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิด

ความสําเร็จ ความดีงาม ตองยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทุกคนมีสวนรวม  ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีการดํารงตนเรียบงาย  2) ไมหลงลืมตัวเมื่อเกิดความสาํเรจ็  ความดีงาม  

และ 3) รูจักยกยองเชิดชูบุพการี  ครู  อาจารย  และทุกคนมีสวนรวม   

   3. ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  การที่ผูบริหารปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น   

ในทุกระดับ โดยการปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปช่ัน คือความยอยยับอับปาง  และความนาอาย  
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การฝกฝนอบรมใหเกิดข้ึนในตนเอง เพื่อจกัไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด เจริญ

มั่นคง มีความประพฤติตรงตอเวลา ตรงตอหนาที่ รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตอง

และตรงตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกล ซึ่งสังเกตไดจาก

พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการรวมกันปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกระดับ  โดยการ

ปลูกฝงคานิยมวาการทุจริตคอรรัปช่ัน  คือ ความยอยยับอับปาง  และความนาอาย  2) หมั่นฝกฝน

อบรมเรื่องความซื่อสัตยใหเกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่

สะอาด เจริญมั่นคง  3) ประพฤติตนตรงตอเวลาทั้งตอหนาและลับหลัง  4) รูจักปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเองอยางเต็มที่และยึดหลักความถูกตอง  5) มีความซื่อสัตย ปฏิบัติตนดวยความรักและศรัทธา      

ตอวิชาชีพ  6) มีความจริงใจตอผูอื่นปลอดจากความรูสึกสําเอียง หรืออคติทั้งตอหนาและลับหลัง      

7) มีความซื่อตรง ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม  8) มีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของ

ตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด และ 9) มีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบพรอมใหตรวจสอบการ

กระทําไดเสมอ 

   4. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การที่ผูบริหาร ครู อาจารย ตองมีจิตสํานึกในบทบาท

หนาที่ของตัวเอง และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ ตองชวยกัน     

พรํ่าสอนใหลูกหลานเยาวชนกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน  ยึดมั่นความซื่อสัตย  สุจริต  มีความรอบรู  

อดทน  เสียสละ  มีความเพียรดวยปญญา  และความรอบคอบเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีความรับผิดชอบยึดมั่นความซื่อสัตย สุจริต  ผูบริหาร ครูและนักเรียน    

มีความรอบรูเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง  2) มีความอดทน เสียสละ เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง          

3) มีความเพียรดวยปญญา  เพื่อสรางคนดีใหบานเมือง  และ 4) มีความรอบคอบเพื่อสรางคนดี       

ใหบานเมือง 

  5. อุดมการณคุณธรรม  หมายถึง  การที่ผูบริหารรวมกันเสริมสรางหลักหลักธรรมาภิบาล

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ

ปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณ  เพื่อใหเกิดโรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง  อันเปนความ

ย่ังยืนแหงความรมเย็น และรวมมือรวมใจและมุงมั่นทําจะขับเคลื่อนระบบการศึกษาใหมั่นคง ยั่งยืน        

ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเป ยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม พรอมทั้งใชหลักการ         

ใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู  ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) รวมกันเสริมสราง       

หลักหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  2) มีการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง        

3) มีการบริหารงานโดยยึดหลักมีความยุติธรรม  4) ไดรับปลูกฝงความคิดเชิงอุดมการณตามแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรมอยางกวางขวางและทั ่วถึง  5) รวมมือรวมใจและมุงมั ่นทําจะขับเคลื่อนระบบ

การศึกษาของชาติดําเนินไปดวยความมั่นคง ย่ังยืน ดวยจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวย

คุณธรรม และจริยธรรม  และ 6) ใชหลักการใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมรับรู   
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 โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุมครองโลก ชวยให โลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย       

ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย ประกอบดวยหลักธรรม 2 ประการ คือ ประกอบดวย 1) หิริ และ 2) 

โอตตัปปะ โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

  1. หิริ หมายถึง การที่ผูบริหารมีความละอายแกใจในการทําบาป ละอายใจตอการทํา

ความช่ัว ประพฤติชั่วทุกประการ มีความละอายใจในขณะกําลังจะทําชั่วทางกาย วาจา ใจ จึงรูสึก     

ไมกลาทําความช่ัว มีความรังเกียจบาป ไมกลาคิดช่ัว ไมพูดชั่ว ไมทําชั่วใด ๆ ทั้งตอหนาและลับหลัง 

ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมมีความละอาย  แกใจ

ในการทําบาป  ไมทําบาป ทางกาย วาจา ใจ  2) มีการบริหารงานโดยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  

งดเวนจากการประพฤติช่ัวหรอืสิ่งไมดี ทั้งกาย วาจา ใจ  3) มีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ แบบ

แผนของทางราชการ มีความรังเกียจการทํางานที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

และ 4) มีการบริหารงานโดยยึดหลักการทําความดี คิดดี พูดดี ทั้งตอหนาและลับหลัง 

   2. โอตตัปปะ  หมายถึง การที่ผูบริหารมีความเกรงกลัวตอการทําบาป ความสะดุงกลัว

ตอผลของบาปและความชั่ว ไดแกความหวาดกลัวตอผลของการทําบาป หรือความชั่ว คิดเห็นภัย       

ที่เกิดจากการกระทําความช่ัว กลัวความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี  1) มีการบริหารงานโดยมีความเกรงกลัวตอการทําบาป ปฏิบัติตนตามหลัก

คําสอนของศาสนาที่นับถือ  2) มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงภัยที่เกิดจากการกระทําความช่ัว กําหนด

กฎระเบียบของหนวยงานชัดเจน เพื่อใหบุคลากรในปฏิบัติ  และ 3) มีการบริหารงานโดยกลัวความ

ทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทาํช่ัวทางกาย วาจา ใจ คอยแนะนํา ตักเตือนผูที่เกี่ยวของใหทําความดี คํานึง     

ถึงความทุกขที่จะเกิดข้ึนจากการทําช่ัวทางกาย วาจา ใจ 

 การบริหารโรงเรียน หมายถึง การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใชแนวคิดการบริหาร 

PIE ที่ประกอบดวย การวางแผน (Planning – P)  การนําไปใช  (Implementation – I) และ การ

ประเมินผล Evaluation – E) โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังน้ี 

   1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การที่ผูบริหารจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติงาน 

โครงการ กิจกรรม การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี ้วัด ระยะเวลา 

วิธีดําเนินการ เปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งสังเกตได

จากพฤติกรรมบงช้ี ดังน้ี 1) มีการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมที่เปนปจจุบัน  2) มีการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนปจจุบัน  3) มีการ

จัดทําโครงการสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  4)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมที่เหมาะสม  5) มีการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่

เหมาะสม  6) มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  7) มีการกําหนดตัวชี้วัดการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจน  8) มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม   
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ที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง ทั ้งระยะเวลากอนการดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลักการ

ดําเนินการ  และ 9) มีการกําหนดวิธีการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง 

   2. การนําไปใช (Implementation) หมายถึง การที ่ผ ูบริหารนําแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน  การดําเนินงาน 

จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และผูร ับผิดชอบ เพื ่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด      

การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งสังเกต

ไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้  1) มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 2) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปที ่สอดคลองกับการ

ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 3) มีการนําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดวางแผนไปสูการปฏิบัติงาน  4) 

มีปฏิบัติงานตามขอบเขต ข้ันตอนที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับ

การดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม  5) มีการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และ

การกําหนดผูรับผิดชอบตามแผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  และ 6) มีการดําเนินงานตาม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ตามแผนการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

   3 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การที่ผูบริหารติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ

ปญหา และประเมินผล ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว รวมถึงการายงานผลการปฏิบัติงาน 

และการนําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุง ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 1) มีการติดตาม 

ควบคุม ตรวจสอบปญหา การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง เหมาะสม  2) มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  3) มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรมตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  4) มีการายงานผลการปฏิบัติงาน

การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ  และ 5) มีการนําผลการ

ประเมินการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมาแกไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน และประกอบการวางแผน         

ในปถัดไป 

 ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใชจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ คือ การมีสวนรวม 

กํากับติดตาม สะทอนผลในข้ันการนําไปใช การบริหารโรงเรียนคุณธรรมจะเกิดความยั่งยืนตองเกิด

จากการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย บาน วัด โรงเรียน รูปแบบการบริหารแตละโรงเรียนอาจมีความ

แตกตางกันตามบริบท และขนาดโรงเรียน ผูนําไปใชควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางโรงเรียน 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรมไดกําหนดคุณธรรมเปนคุณธรรมสากล ที่สามารถนําไปใชไดกับ

ทุกศาสนา ไมผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหน่ึง มุงเนนใหพฤติกรรมทีไ่มพึงประสงคในโรงเรียน “ลดลง” 

และสงเสรมิใหเกดิพฤติกรรมที่พึงประสงค “เพิ่มข้ึน”นับเปนการพัฒนาเยาวชน ผูปกครอง และชุมชน  

ไดอยางย่ังยืนเปนคุณธรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรและผูเรียนได สอดคลองกับ
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หลักการโรงเรียนคุณธรรมที่วารูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมน้ัน เปนเรื่องที่ไมซับซอนและทําไดงาย 

เปนการลงทุนต่ํา แตไดกําไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดจริง  
 

6. ประโยชนท่ีไดรับ  

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะเปนประโยชน ดังน้ี  

1)  ไดรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา สําหรับผู บริหารสถานศึกษาสังก ัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การ

ประถมศึกษา 

 2)  ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สามารถนํารูปแบบการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา มาใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย 

3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํารูปแบบ

การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาไปใชในการกํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสามารถนํารูปแบบการบริหารงานโรงเรียน

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปใชในการอบรม

ผูบริหารโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาสูโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว และโรงเรียนคุณธรรมระดับ   

5 ดาว 

 

7 ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ไดขอคนพบที่เปนประโยชนที ่เปนองคความรู ดาน

องคประกอบการบริหารงานโรงเรียนสุจริตของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ซึ ่งผู วิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูนํารูปแบบการ

บริหารงานโรงเร ียนคุณธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดส ํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาไปใช ดังน้ี 

ดานนโยบาย จากผลการวิจัยที่พบวาองคประกอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มีคานํ้าหนัก

องคประกอบมากที่สุด ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม โดยนํามากําหนด

เปนนโยบายในการบริหารงาน นอกจากนี ้หนวยงานตนสังกัด ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนํารูปแบบการบริหารงาน

โรงเรียนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได

พัฒนาข้ึนจากการวิจัยในครั้งน้ี  ไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อกําหนดเปนแนวทางขับเคลื่อน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยจัดทําแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหไดรับการพิจารณาเปน

โรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว ตามแผนงานโรงเรียนคุณธรรมตอไป  

ดานการนําไปปฏิบัติจริง จากผลการวิจัยที่พบวาการบริหารโรงเรียน การนําไปใช เปน

องคประกอบยอยที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สดุ รองลงมา คือ การวางแผน สวนการประเมนิผล 

มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด ผูนํารูปแบบไปใชจึงควรใหความสําคัญกับการวางแผนและการ

นําไปใช เพราะเปนกระบวนการที ่เกี ่ยวของกับบุคลากรจํานวนมาก ผู บริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ คือ 

“รูปแบบการบริหารงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา” ไปประยุกตใชในการ

บริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกบัสภาพและบริบทของสถานศึกษา เพื่อพัฒนายกระดับเปนโรงเรียน

คุณธรรม ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว และระดับ 4 ดาวตอไป  

ดานการติดตามและประเมินผลจากผูบริหารและตนสังกัด จากผลการวิจัยที่พบวาการ

ประเมินผล มีคาน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด และจากขอเสนอแนะในแบบสอบถาม  ผูบริหารและ

ตนสังกัด ควรมีการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง    

เปนรูปธรรม การบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารและหนวยงานตนสังกัด     

จึงควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอยาง

ตอเน่ืองเปนรูปธรรม 
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ช่ือ – สกลุ  นายธนสาร  บัลลังกปทมา 

ชาติภูมิ   สมุทรสาคร 

ที่อยู   36/1 หมู 1  ตําบลทาตําหนัก  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 

   โทร. 081-759-5194 

การศึกษา  -พ.ศ. 2535 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาไทย   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  มหาสารคาม 

   -พ.ศ. 2548 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพะราชวังสนามจันทร  นครปฐม 

   -พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

   มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  กรุงเทพฯ 

หนาที่การงานปจจบุัน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตุกตา  

โรงเรียนวัดตุกตา  ตําบลบางกระเบา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

73120  

บทความวิชาการ  พ.ศ. 2551 หลักสูตรสถานศึกษา : แนวทางพัฒนาสูความเปนเลิศ  

วารสารคณะครุศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

ปที่ 2 ฉบับ 2, หนา 32-36. (บทความวิจัยระดับปรญิญาโท) 

พ.ศ. 2554 แนวทางการบรหิารงานวิชาการแบบผูนําการเปลี่ยนแปลง 

มืออาชีพ. วารสารครุศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปที่ 8  

ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2554, หนา 40-48. 

การเขียนหนังสือ  

ธนสาร บัลลังกปทมา,จิดาภา บุญสรางสม,ณัฐวุฒิ กิจรุ งเรือง, อธิกมาส มากจุ ย และ              

รศ. ประพนธ เรืองณรงค. ชุดการปฏิรูปการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544          

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ชวงช้ันที่ 1 ป.1-3. สํานักพิมพประสานมิตร. 2546. 

ธนสาร บัลลังกปทมา,จิดาภา บุญสรางสม,ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง, อธิกมาส มากจุ ย และ               

รศ. ประพนธ เรืองณรงค. ชุดการปฏิรูปการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544         

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ชวงช้ันที่ 2 ป.4-6. สํานักพิมพประสานมิตร. 2546. 
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