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ถึง  10 มีนาคม  2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีกิจกรรมต่างๆ คือ
นักเรียนเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัย  สวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าวันศุกร์โดยมีคณะครู และนักเรียนแกนนำด้าน
คุณธรรม จริยธรรมแต่ระดับชั้น ม.1- ม.6 จำนวน 177  คน    
 หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับผู้สนใจบ้างตามสมควร และเพ่ือให้
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เผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ไปปฎิบัติตนดำรงตนเป็นคนดี
ของครอบครัว   สังคม และประเทศชาติสืบไปผู้วิจัยได้นำเนินการประเมินผล  และสรุปผล  โดยแบ่ง
เนื้อหาการวิจัยออกเป็น   5  บท  ดังนี้ 
  บทที่ 1  บทนำ 
  บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย 
  บทที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  บทที่ 5   สรุปอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ   
 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ  นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก  ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงการต่อเนื่องเสมอมา  และ ครูทุกท่าน  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน  ที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก  อาจสรุป
ความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมได้ดังนี้ 

  1. ช่วยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ ไม่พบอุปสรรค  ถ้าคนในสังคมทุกคนมี
คุณธรรมและจริยธรรม   สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปด้วย  ทุกคนจะใช้เวลาที่มีทั้งหมดช่วยกันพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญมั่นคง เป็นปึกแผ่น ทัดเทียมอารยประเทศ ไม่ต้องแบ่งเวลาไปคอยระมัดระวังอันตราย
ใดๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการกระทำของคนเลว 
 2. ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ไม่เผลอตัว  ไม่ลืมตัว  จะประพฤติปฏิบัติในสิ่ง
ใดก็จะระมัดระวังตัวอยู่เสมอ คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในตัวแต่ละคน จะเตือนสติให้รักษาเกียรติยศ
ชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล ไม่ให้เบียดเบียนผู้อ่ืน ให้รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส
กว่า สังคมก็จะสงบสุข ประเทศชาติจะมีความมั่นคง 
 3. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ  โดยจะเป็นตัวกำหนดการประพฤติปฏิบัติ
ของคนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าถูกต้อง  เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติ
คุณธรรมและจริยธรรมของสังคม ชีวิตก็จะมีระเบียบไม่ต้องพบกับอุปสรรค ถ้าทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน 
สังคมและประเทศชาติก็จะเป็นระเบียบตามไปด้วย 
 4.  ช่วยควบคุมไม่ให้คนชั่วมีจำนวนเพิ่มข้ึน การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน  นับว่าเป็น
คุณแก่สังคม  เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างโดยการชี้นำทางอ้อมแล้วยังจะออกปากแนะนำสั่งสอนโดยตง
ได้อีกด้วย เช่น แนะนำให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่ได้จนสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน 
 5.  ช่วยทำให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างสรรค์แต่สิ่งท่ีมีคุณค่า  ถ้า
มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริต   ย่อมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คน
ทั่วไป รวมทั้งสังคมและประเทศชาติด้วย  
 6.  ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เติบโตไปพร้อมๆกัน  ปัจจุบัน
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีสูงมาก ถ้ามนุษย์นำความเจริญนี้มาใช้ในทางที่ผิด ก็จะสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่คนทั่วไป  แต่ถ้ามนุษย์มีคุณธรรม และจริยธรรมก็จะสร้างและผลิตสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
แก่คนทั่วไป   เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องถ่ายเอกสาร  ดาวเทียม ฯลฯ  
 
 
 ความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่กล่าวมานี้ ประเด็นที่สำคัญก็คือสามารถลดปัญหาและ
ขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติได้   เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วอุปสรรค 
ศัตรู  ภัยอันตราย  ก็จะหมดสิ้นไป   ผู้คนมีแต่ความรักต่อกัน   สังคมมีแต่ความสงบ  และประเทศชาติก็
จะเจริญรุ่งเรือง 
 
 



วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้นักเรียนนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการดำนินชีวิต 

 
ความสำคัญของการศึกษา 

1. นักเรียนได้รับความรู้และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาได้อย่างถูกต้องและมีเจตคติที่
ดีในการเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนในทางศาสนา 

 2.   นักเรียนปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
              3.   นักเรียนนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการดำนินชีวิต 
   
ขอบเขตของการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   ประจำปีการ 
ศึกษา  2562   จำนวน  183  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       
จำนวน  183 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนศรีจันทร์ จำนวน 183   ประจำปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก      ตำบลท่าอิบุญ   อำเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของคำว่าคุณธรรม จริยธรรม   
   จริยธรรม เป็นคุณธรรมของมนุษย์  และเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของคุณภาพชีวิต ผู้มี
จริยธรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง  สังคม   ประเทศชาติ และมวลมนุษย์ 
  ความหมายของจริยธรรม 
 จริยธรรม  คุณธรรม และศีลธรรมสามคำนี้มักใช้ปะปนกัน  จนดูประหนึ่งว่าเป็นคำที่มี
ความหมายเหมือนกัน  และใช้แทนกันได้  แต่หากจะพิจารณาความหมายของคำศัพท์ที่นำมาประกอบกัน
เป็นคำเหล่านั้น พอจะแยกได้ดังนี้ 
              จริย     =     กิรยิาที่ควรประพฤติ  
              คุณ      =      ดี  มีประโยชน์ 
              ศีล       =      ขอ้ห้าม ข้อกำหนดให้ปฏิบัติ 
             ธรรม    =      หลกัการ หลักความจริง 
 
                                               +                                                 = 
                                                           
 
                       
                                                                 

หลักการของกิริยา 
ที่ควรประพฤติ 

  เช่น  - อยู่ในระเบียบวินัย 
        - ตรงต่อเวลา 
      - มีความรับผิดชอบ 
       - ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
       - ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย   
 
      อาจสรุปความว่า  จริยธรรม  หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เสียหาย  คุณธรรม   หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนและศีลธรรม  
หมายถึง  หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเสียหาย พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่นด้วย 
จริยธรรม  ตามความหมายของคนทั่วไป 
 จริยธรรม แปลว่า ธรรมที่ควรประพฤติตามคำแปลนี้มุ่งไปทางฝ่ายดี  ที่เรียกว่าบุญ  หรือกุศล
ธรรม แปลตรงตัวว่าการประพฤติธรรม เดี๋ยวนี้เรียกกันทั่วไปว่า   การปฏิบัติธรรม  หมายถึง การเว้นความ
ชั่ว   ทำความดี   และทำใจให้ผ่องใสนั่นเอง 
 สำหรับคำว่า   คุณธรรม   นั้นแปลว่า   ธรรม ที่เป็นคุณตรงกันข้ามกับธรรมที่เป็นโทษ  ซึ่งท่าน
เรียกว่า บาปธรรม  ที่คนทั่วไปเรียกว่า บาป ( เพราะคำว่า ธรรมเป็นคำกลาง ๆ จะมีความหมายไปทางดี 

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม 

หลกัการท่ีดีมีประโยชน์ 
เช่น  -ซ่ือสัตย-์ สุจริต               
        

        - มีเมตตา 
        - เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
       - เห็นแก่
ประโยชน์  
         ส่วนรวม  

หลกัการท่ีหา้มและ 
ก าหนดใหป้ฏิบติั 

 

เช่น  -หา้มพูดเทจ็                   
        - ใหพู้ดแต่ความ
จริง 
        - หา้มเสพของมึน
เมา 
          ใหมี้สติอยูเ่สมอ 
       - หา้มฆ่าสัตวต์ดั
ชีวิต 

         ใหมี้ความกรุณา  



ชั่ว ก็สุดแล้วแต่คำนำหน้า   เช่นคุณธรรม  หมายไปในทางดี  บาปธรรม   หรือ อกุศลธรรม   หมายไป
ทางชั่ว เป็นต้น ) 
 การที่จะไม่ให้มีคนชั่วเลยในสังคมนั้น  เรายังทำไม่ได้ แต่ถ้าเราพยายามให้มีคนดีมีคุณธรรมให้
มากเข้าไว้ ก็จะสามารถควบคุมคนไม่ดีไว้ได้  ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคม  ทำให้ชีวิตส่วนบุคคลสังคม 
และประเทศชาติดำรงอยู่ในสันติสุขได้ตามสมควร 
 คนดีมีคุณธรรม  มีผลงานอันเป็นประโยชน์นั้น  เป็นประโยชน์ไม่เพียงแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้น  แต่
จะเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติเป็นอันมาก  เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลัง  เพ่ือดำเนินตามตัวอย่าง
ท่าน 
 ในบรรดาทรัพยากรทั้งหลาย   ทรัพยากรบุคคลนับว่าสำคัญที่สุด   แต่ต้องเป็นทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นคนดี  มีความรู้จริงและมีความสามารถดีแล้ว  จึงจะเรียกว่าเป็นสังคมพัฒนา
ได ้  ถ้าเราไม่พัฒนามนุษย์ให้เจริญด้วยคุณธรรมควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางวิชาความรู้  ทาง
เทคโนโลยีต่างๆ  แล้ว  มนุษย์จะใช้วิชาความรู้ และความสามารถต่างๆ ไปทางเอารัดเอาเปรียบกัน 
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ที่แฝงเร้นมากับความเจริญทางวัตถุนั่นเอง   เพราะฉะนั้นความเจริญทาง
วัตถุต้องได้รับการควบคุมโดยคุณธรรม  จึงจะเป็นความเจริญที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลและสังคม
ส่วนรวม 
 คุณธรรมที่สำคัญ   และจำเป็นมากในเวลานี้ที่ควรปลูกฝังให้เกิดข้ึนในคนของเรา  ก็คือความ
เสียสละ   ความไม่เห็นแก่ตัว จนต้องก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  ความอดทน   ความมักน้อย( ความไม่
ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมทะเยอทะยานจนเกินเหตุ) ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่
สภาพตน  ไม่ทะยานตามผู้อื่น  ทำได้อย่างนี้ก็จะมีความผาสุกในชีวิตตามสมควร  และไม่ลืมทำประโยชน์
แก่ผู้อื่น 
 การปลูกฝังคุณธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้โดยการแนะนำพร่ำสอนให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ  โดยให้คนของ
เรารักหน้าที่มากกว่าความสุขส่วนตัว  เปลี่ยนทัศนคติจากวัตถุนิยมมาเป็นธรรมนิยม   
หรือปัญญานิยม  ให้คนของเราเห็นว่า   ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ  เป็นต้น   เป็นสิ่งเล็กน้อย   
แต่ความเสื่อมจากธรรมและปัญญาเป็นเรื่องใหญ่    ความเจริญด้วยลาภยศเป็นเรื่องเล็กน้อย    ส่วนความ
เจริญด้วยธรรมและปัญญาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่   ถ้าคนของเราเห็นดังนี้ด้วยความจริงใจแล้ว   และมีตัวอย่าง
ที่ดีให้ดูด้วย  เป็นแบบที่มีตัวตนซึ่งเขาสัมผัสได้   การปลูกฝังคุณธรรมย่อมสำเร็จได้โดยไม่นาน 
 ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า จริยธรรม มุ่งให้คนประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดี  ที่ควร   เพื่อกำจัดทุกข์ตั้งแต่
ทุกข์เล็กๆ น้อยๆ ทั้งส่วนบุคคลและสังคมของชีวิต  กล่าวคือ เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมช่วยลด
ปัญหาต่างๆ  ทั้งส่วนตัว  และส่วนสังคม  ช่วยให้บุคคลอยู่เป็นสุขปราศจากปัญหา  เมื่อปัจเจกชนอยู่อย่าง
เป็นสุขย่อมทำให้สังคมอยู่เป็นสุขไปด้วย  เพราะสังคมเป็นหน่วยรวมของปัจเจกชน  
 ลักษณะคุณธรรมและจริยธรรมด้านต่างๆ 

1. ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. ความมีระเบียบวินัย 
4. ความซื่อสัตย์ 
5. ความเสียสละ 
6. ความอดทน 
7. การไม่ทำบาป 



8. ความสามัคคี 
 การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
 เราต้องช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างถูกวิธี ซึ่งควรปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้ 
 1. บิดา มารดาและทุกคนในครอบครัว ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  โดยปฏิบัติตนตาม
คำสั่งสอนของศาสดาในศาสนาที่ตนนับถือ เด็กเป็นนัก เลียนแบบที่ดี เป็นวัยที่แสวงหาแบบอย่าง   คนใน
ครอบครัวจึงควรแสดงความมีคุณธรรม และจริยธรรม ให้เด็กเกิดความประทับใจ พร้อมที่ปฏิบัติตาม 
เป็นคนดีที่สังคมและชาติบ้านเมืองต้องการในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่   เขาก็จะเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ลูกหลานสืบต่อไป  เป็นวัฏจักรแห่งการสืบทอดคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  บุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสังคม อันเป็นรางวัล
แห่งการประกอบความดี  แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งของสังคม 
 3.  ในหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นสูงสุดของการศึกษาควร
บรรจุรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ไว้ให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติอย่างจริงจัง   ครูอาจารย์ที่ควบคุมต้องเข้มงวดไม่ปล่อยปละละเลย และต้องเป็นแบบ  อย่างในการ
ปฏิบัติด้วย  
 4.  ผู้ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และครู
อาจารย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมนั้นอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีวิธีการปลูกฝังอย่าง
เหมาะสม   เพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับการปลูกฝังนำคำสอนหรือตัวอย่างที่ผิดๆไปปฏิบัติ  เพราะจะทำให้เกิดผล
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุคคลอื่นและสังคม  
  
 5. เมื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคคลใดแล้ว ควรมีการติดตามผล เพื่อสำรวจว่า
บุคคลนั้นนำคุณธรรมและจริยธรรมไปปฏิบัติจริงหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่เป็นไปตามที่อบรมสั่งสอน
ไป  จะได้ให้คำแนะนำหรือว่ากล่าวตักเตือนได้ทันท่วงที ไม่ให้ปฏิบัติแบบผิดๆ  จนเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นและสังคม 
 6. การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ต้องให้คำแนะนำและตักเตือนอย่างสม่ำเสมอ  อย่าทิ้ง
ระยะไปนาน  เพราะอาจจะทำให้ความชั่วประชิดตัวบุคคลนั้นได้เร็ว  เนื่องจากการทำความชั่วนั้นสามารถ
ทำได้ง่ายกว่าความดี การทำความดีต้องใช้ความอดทนและการข่มใจเป็นอย่างมาก  แต่อย่าอบรมสั่งสอน
อย่างพร่ำเพรื่อ  เพราะผู้ถูกอบรมจะเกิดความเบื่อหน่ายหรือรำคาญ 
 7.  ผู้มีหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคคลอ่ืนนั้น   ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยความ
รัก และด้วยความจริงใจอันแท้จริง ไม่ทำด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือเสแสร้ง มีความปรารถนา
ที่จะให้บุคคล สังคม และประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  
 8.  โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีเด็กจะมีความผูกพันใกล้ชิดเป็นอันดับสองรองจากครอบครัว  ครู
และเพ่ือนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปลูกฝังคุณธรรม   เด็กจะศรัทธาและเคารพในตัวครู ครูจึงควร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างครูต้องว่ากล่าวตักเตือนเด็กทุกครั้ง  เมื่อเห็นว่าเด็กกำลังประพฤติตนผิด
ศีลธรรมอันดี และโน้นน้าวจิตใจของเด็กได้  เมื่อเด็กเห็นผิดเป็นชอบ 
 9. ครูผู้สอนทุกวิชาไม่ควรคิดว่าการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไม่ใช่หน้าที่ของตน  ขณะ
ปฏิบัติการสอนครูผู้สอนทุกวิชาควรให้คำแนะนำ และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็ก  และช่วยกันแก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรมเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เพ่ือสรุปประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธธรรมของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์และเพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการคณะกรรมดำเนินงานได้ดำเนินการศึกษาลำดับ  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   ประจำปีการ 
ศึกษา  2561   จำนวน  205  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียน โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก      ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 
จำนวน   205 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบใช้นักเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถาม ซึ่งคณะกรรมการฝ่าย 
ประเมินผลได้สร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธธรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมาณค่า 5 ระดับ ( Rating  Scale ) ตาม
แนวคิดลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้ 
 5  =   มากที่สุด 

4  =   มาก 
3  =   ปานกลาง 
2  =   น้อย 



1  =   น้อยที่สุด 
 
 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น 

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในครั้งต่อไป 
 
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
           การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลดำเนินการ 
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale ) 
 3.  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการดำเนินการศึกษา 
 4.   นำแบบสอบถามอภิปรายกันในกลุ่มคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 5.   นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว จัดพิมพ์เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   จากกลุ่มตัวอย่าง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลดำเนินการ ดังนี้ 
 นำแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่3-4 
  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       จำนวน 205  คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
                วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       โดยนำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบ
เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51  -  5.00      แปลความว่า ระดับความรู้ได้มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51  -  4.50      แปลความว่า ระดับความรู้ได้มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51  -  3.50      แปลความว่า ระดับความรู้ได้ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51  -  2.50      แปลความว่า ระดับความรู้ได้น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00  -  1.50      แปลความว่า ระดับความรู้ได้น้อยที่สุด 
 
 
 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลใช้ค่าสถิติดังต่อไปนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage ) 
2. ค่าเฉลี่ย(Mean ) 



3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation ) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลนำเสนอ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการฝ่าย 
ประเมินผล ได้ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ ดังนี้ 
         n แทน  จำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
         X   แทน   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
        S. D. แทน   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
) 
 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ คือ 
ตอนที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ ความรู้และประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ ความรู้และประโยชน์ที่ได้ 

 รับจากการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

ตารางท่ี1   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการ 
   จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดสถานที่และกำหนดการ        
    ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

ที ่ รายการ X  S. D. ระดับความพึง
พอใจ 

1 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.94   
2 กำหนดการและช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
3.73   

                                                                    
ค่าเฉลี่ย 

   

  



จากตารางที่1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในด้านสถานที่และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบว่าในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X   = 3.98 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่1 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  ( X   
= 3.77 ) ข้อที ่2   กำหนดการและช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก    (
X   = 4.08 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความรู้ที่ได้รับจากการ 
จดักิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  

ที ่ รายการ X  S. D. ระดับความพึง
พอใจ 

1 ความรู้ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ท่านได้รับ
จากการอบรม 

4.04   

2 ท่านสามารถปฏิบัติตน ต่อพระสงฆ์ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

3.96   

3 ท่านได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ 3.98   
4 ความประทับใจจากวิทยากรที่ให้ความรู้ 4.00   
5 
 

ความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3.97   

6 จากการอบรมท่านสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

4.18   

                                                                    
ค่าเฉลี่ย 

   

 
จากตารางท่ี2  ผลการศึกษาความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านนักเรียนได้
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาความรู้และประโยชน์ 
ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบว่าในภาพรวมนักเรียน ได้รับความรู้
และประโยชน์จากการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับ มาก ( X   = 4.17 ) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  ข้อที่   
 อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X   = 4.29 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
 ข้อ      โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ระดับความรู้ที่ได้รับ 
 อยู่ในระดับ มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   
 ผลการศึกษาพบว่านักเรียน- ครู มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน
ครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1.  เป็นกิจกรรมที่ดีควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
       ทุกระดับชั้นเป็นประจำทุกปี 
 2.   พระวิทยากรควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจกว่านี้ 
 3.   ควรมีกิจกรรมให้ครูได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้นักเรียนนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการดำนินชีวิต 

 
วิธีดำเนินการศึกษา 
      1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากร ได้แก่ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         
 ประจำปีการ ศึกษา  2561   จำนวน  205  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ระดับช่วงชั้นที่ 
3-4 
              จำนวน   205  ได้มาโดยการใช้นักเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
     
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซึ่งคณะกรรมการฝ่ายประเมิน 
ได้สร้างข้ึน   โดยแบ่งเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ ( Rating   Scale) 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งต่อไป 
     
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลดำเนินการ ดังนี้ 
 นำแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที1่-6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวน 183  คน 
   
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ โดยนำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00                     แปลความว่า       ระดับความรู้ได้มากท่ีสุด 
              ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50                     แปลความว่า       ระดับความรู้ได้มาก 
           ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50                     แปลความว่า       ระดับความรู้ได้ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50                     แปลความว่า       ระดับความรู้ได้น้อย 
 ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50                     แปลความว่า       ระดับความรู้ได้น้อยที่สุด 
 



สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจ  และความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก                     
มีผลการศึกษานำเสนอดังนี้ 

1. ผลการศึกษา ความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรม สถานที่และหนดเวลาในการจัดกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบว่าในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X   = 3.98) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่1  อยู่ในระดับมาก( X   = 3.77 )  
ข้อที่2  อยู่ในระดับมาก     ( X   = 4.08 )   
 2.  ผลการศึกษาว่า นักเรียนความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาความรู้ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบว่าในภาพรวม  นักเรียน 
ได้รับความรู้และประโยชน์จากการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับ มาก ( X   = 4.17 ) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่ 2 อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X   = 4.29 ) ส่วนข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ระดับความรู้ที่ได้รับอยู่ในระดับ มาก   
 
 โดยภาพรวมนักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้ง
สามารถนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติในการดำรง 
ชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้ 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  เป็นกิจกรรมที่ดีควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
       ทุกระดับชั้นเป็นประจำทุกปี 
 2.   พระวิทยากรควรมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจกว่านี้ 
 3.   ควรมีกิจกรรมให้ครูได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
วศิน  อินทรสระ และคณะ , จริยธรรมกับบุคคล รายวิชา  ส 017   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ( แผนกโรงงาน )  ซอยสิริพัฒน์  ถนนมหาไชย  
 กรุงเทพ ฯ  
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตฺวณโณ)  .( 2549)  อานิสงส์การออกบวช  .กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรพระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัด
โอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit


                                       
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( โรงเรียนวิถีพุทธ ) 

ประจำปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง  ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ            ชาย         หญิง      
2. สถานภาพ            คร ู         นักเรียน  
ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยมีความคิดเห็นดังนี้ 
  5  = ดีมาก /มากที่สุด 4= ดี /มาก 3 =  ค่อนข้างดี/ปานกลาง 2= พอใช้/น้อย 1= ควรปรับปรุง / น้อย
ที่สุด 

ข้อ 
 

รายการ 
 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
2 กำหนดการและช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
3 ความรู้ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ท่านได้รับจากการอบรม      
4 ท่านสามารถปฏิบัติตน ต่อพระสงฆ์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม      
5 ท่านได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์      
6 ความประทับใจจากวิทยากรที่ให้ความรู้      
7 ความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
     

8 จากการอบรมท่านสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต      
 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….....................................................................................................
................................................................ 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

   


