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บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ือง    การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยใชแ้นวทางโรงเรียนวถีิพุทธ  ส าหรับ 
                        นกัเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม 
ผู้วจัิย              นางนุชนาถ  โคตะวนินท ์  ต าแหน่ง  รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน   
สถานศึกษา     โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม  อ าเภอหนองกุงศรี  สังกดัองคก์ารบริหาร 
   ส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ  
ปีทีศึ่กษา         พ.ศ. 2560 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการ และศึกษาผลการพฒันาคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์โดยใชแ้นวทางโรงเรียนวถีิพุทธ  ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม  
ปีการศึกษา 2560 ใน 2 วงรอบ วงรอบละ 1 ภาคเรียน  แต่ละวงรอบตามรูปแบบวิจยั PAOR   คือ  
การวางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Act) การสังเกตผล (Observe) และการสะทอ้นผล (Reflect) 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  คือ  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ครูหมู่บา้น และนกัเรียน รวมทั้งส้ิน 
564 คน  กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 รวม 249 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 2 ฉบบั แบบสัมภาษณ์ 2 ฉบบั แบบสังเกต 1 ฉบบั  และ
แบบประเมิน 1 ฉบบั  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชเ้ทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า  ขอ้มูล 
เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผล ดงัน้ี 
  1. กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนไดน้ ารูปแบบการวจิยั 
เชิงปฏิบติัการ มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน โดยเนน้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน 
คือ (1) ขั้นการวางแผน ในวงรอบท่ี 1 ไดด้ าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั
ของโรงเรียน ปรับปรุงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน และก าหนดกลยทุธ์การพฒันา 15 
กิจกรรม คือ กิจกรรมยิม้ไหวท้กัทายกนั กิจกรรมวนัแห่งความรัก กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นดว้ยธรรมะ 
กิจกรรมกีฬาเท่ียงวนั  กิจกรรมเสียงธรรมตามสายปลุกกายใจใหต่ื้น  กิจกรรมปลูกวนิยัใชจ่้ายดว้ย
ปัญญา เก็บรักษาดว้ยการออม กิจกรรมสัตยส์ัญญา กิจกรรมวดัในโรงเรียน  กิจกรรมครูหมู่บา้นร่วม
ดว้ยช่วยกนั กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมบทร้อยกรองเพื่อชาติไทย  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
กิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมสุดสัปดาห์ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม
แหล่งผลิตคนดีศรี น.ช.ค.  ส่วนในวงรอบท่ี 2 ไดป้รับปรุง เพิ่มความเขม้ของการพฒันาคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์การติดตาม ประเมินผลในแต่ละกิจกรรมและทุกขั้นตอน (2) ขั้นการปฏิบติัตามแผน 
ในวงรอบท่ี 1 ไดด้ าเนินงานตามแผนโดยใชก้ลยทุธ์ 15 กิจกรรม  ตลอดภาคเรียนท่ี 1 วงรอบท่ี 2  
ยงัคงใชก้ลยทุธ์เดิม พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนตลอดภาคเรียนท่ี 2 โดยเพิ่ม 
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บทคดัย่อ (ต่อ) 
 

ความเขม้ของการพฒันา การติดตาม ประเมินผลในแต่ละกิจกรรม (3) ขั้นการสังเกตผล วงรอบท่ี 1  
ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์แต่นกัเรียนบางคนยงัขาดวินยั  มาโรงเรียนสาย ในวงรอบท่ี 2 จากการ
รวบรวมขอ้มูล พบวา่ นกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความมีวนิยั และดา้นความเป็นไทย  นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
ในการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปในโรงเรียน เคารพสถาบนัเคารพครู และเคารพกนัและกนั 
แต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบ  เป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน ไดแ้สดงออกดว้ยท่าทีความเป็นกลัยาณมิตร 
ส่งผลใหไ้ม่มีการทะเลาะววิาท สร้างความพึงพอใจแก่ครู ผูป้กครองและคนในชุมชน (4) ขั้นการ
สะทอ้นผล ในวงรอบท่ี 1 เม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี 1 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เน่ืองมาจากบางกิจกรรมยงัไม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคไ์ดท้ั้งหมด นกัเรียนยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ ยงัขาดการบูรณาการไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง วงรอบท่ี 2 นกัเรียนแสดง
พฤติกรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นความมีวินยั และดา้นความ
เป็นไทย  ท าใหไ้ม่มีการทะเลาะววิาทกนัระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียนกบับุคคลอ่ืนอีก 
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ครู ผูป้กครอง และชุมชน   
  2. ผลการด าเนินงานพบวา่  เม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี 1 การด าเนินงานกิจกรรมโดยรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  และส้ินสุดภาคเรียนท่ี 2 พบวา่  การด าเนินงานกิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  และผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน เม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี 1  นกัเรียน 
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 73.58 ไม่ผา่นเกณฑ ์80 ส่วนเม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี 2 นกัเรียนมีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   
เรียงค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ ดา้นความมีน ้าใจ ดา้นความเป็นไทย ดา้นการบริโภคดว้ยปัญญา 
ดา้นการใฝ่เรียนรู้ และดา้นความมีวนิยั  รวมทั้งนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัดีข้ึนไป 
ร้อยละ 86.67  ผา่นเกณฑพ์ฒันา 80 ท่ีก าหนดไว ้
  ทั้งน้ีจากการพฒันาส่งผลใหน้กัเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคมมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามท่ีโรงเรียนก าหนดใหเ้กิดข้ึนในตวันกัเรียนอยูใ่นระดบัสูงมากข้ึน  เป็นผลใหเ้กิดการ 
พฒันานกัเรียนแบบองคร์วมทั้งดา้นสติปัญญา และดา้นคุณธรรม จริยธรรม อนัจะน าไปสู่การเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน สร้างความมัน่คง และความสงบสุขของสังคมไทยและโลก ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

ช่ือเร่ือง       การประเมินโครงการเพื่อสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ 
   นกัเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม  
ผู้ศึกษา             นางนุชนาถ   โคตะวนินท ์  ต  าแหน่ง  รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน   
สถานศึกษา     โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม  อ าเภอหนองกุงศรี  สังกดัองคก์ารบริหาร 
   ส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ  
ปีทีศึ่กษา         พ.ศ. 2560 
 
        การศึกษาคร้ังน้ี มีความจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาการเรียนการสอนของครูผูส้อน
วชิาชีพเพื่อสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนหนองชุมแสง
วทิยาคม  ศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของนกัเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม  และประเมินโครงการเพื่อสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม  อ าเภอ 
หนองกุงศรี  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ปีการศึกษา 2560 ตามวงจร  PDCA   
คือ การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน  การตรวจสอบ  การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข  ดว้ย
กิจกรรมการพฒันาการเรียนการสอน  และการส่งเสริมอาชีพอิสระการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของ
นกัเรียน  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นกัเรียน และผูป้กครอง
นกัเรียน รวม 480  คน  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบส ารวจปัญหาและความ
ตอ้งการ แบบบนัทึกผลการด าเนินงานของนกัเรียน แบบสอบถามการด าเนินงานการพฒันา 
การเรียนการสอน  แบบสอบถามการส่งเสริมอาชีพอิสระการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียน 
แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และแบบประเมินโครงการ  สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t  ผลการศึกษาปรากฏ  ดงัน้ี 
  1. การพฒันาการเรียนการสอนของครูผูส้อนวชิาชีพ   
   1.1  สถิติการพฒันาหลงัด าเนินโครงการ คือ 1)  การอบรมสัมมนา จ านวน   
67 คร้ัง (เฉล่ียคนละ 4.43 คร้ัง) ผา่นเกณฑพ์ฒันาคนละ 4  คร้ังต่อปี  2) การประชุมเชิงปฏิบติัการ  
จ  านวน 63 คร้ัง (เฉล่ียคนละ 4.17 คร้ัง)  ผา่นเกณฑพ์ฒันาคนละ 4  คร้ังต่อปี 3) การนิเทศติดตาม  
จ านวน 63 คร้ัง (เฉล่ียคนละ 8 คร้ัง)  ผา่นเกณฑพ์ฒันาคนละ 6 คร้ังต่อปี 4) การศึกษานอกสถานท่ี  
จ  านวน  30  คร้ัง (เฉล่ียคนละ 2 คร้ัง)  ผา่นเกณฑพ์ฒันาคนละ 2 คร้ังต่อปี  และ 5) การส่งไป 
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บทคัดย่อ  (ต่อ) 
 
ศึกษาต่อ ครูจ านวน 1 คน ไดส่้งเสริมใหศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาตรี  ระดบัปริญญาโท 2  คน  และ
ระดบัปริญญาเอก 1 คน จากทั้งหมด 15 คน  ผา่นเกณฑก์ารพฒันาครูใหจ้บระดบัปริญญาตรี 
   1.2  ระดบัการด าเนินงาน  ก่อนการด าเนินงาน  ครูเห็นวา่ กิจกรรมการพฒันา 
การเรียนการสอนเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน  เห็นวา่ การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  หลงัการด าเนินงาน  ครูเห็นวา่  
กิจกรรมการพฒันาการเรียนการสอนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก นกัเรียน เห็นวา่ การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และผูป้กครองนกัเรียน เห็นวา่  การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน มีนกัเรียน 
เขา้ร่วมกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 27 กลุ่มอาชีพ  รวม 626 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.29   
ภาคเรียนท่ี 2  จ  านวน 36 กลุ่มอาชีพ  รวม 671  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.04  และงบประมาณ  ส าหรับ
การลงทุนภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 93,420 บาท ไดก้ าไรคนละ 141.02 บาท  และภาคเรียนท่ี 2 เพิ่มเป็น 
135,575  บาท  ไดก้ าไรคนละ 179.91 บาท  หลงัการด าเนินงาน  ครู  เห็นวา่  กิจกรรม 
การส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  นกัเรียน 
เห็นวา่  กิจกรรมเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และผูป้กครองนกัเรียน เห็นวา่ กิจกรรมเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก  รวมทั้งนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณภาพอยู่
ในระดบัดี และมากกวา่ก่อนด าเนินงาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดา้นผลผลิต  เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  3. การประเมินโครงการ  ครู นกัเรียน  และผูป้กครอง เห็นวา่ โครงการเพื่อสร้าง
รายไดร้ะหวา่งเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัน าเขา้  
ดา้นกระบวนการ  และดา้นผลผลิต  เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 


