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ภาคผนวก ค
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม
2. แบบสัมภาษณ
3. แบบบันทึกการอภิปรายกลุมสนทนา
4. แบบสอบถาม การวิจัยเรื่องรูปแบบการสงเสริมคุณแหงชาติ
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม ฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาพคุณธรรมในสังคมไทย
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวทาน และเขียน
ขอความในชองวางที่เวนไว
1. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

2. อายุ.......................... ป
3. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
1. ผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. ผูแทนองคการศาสนา

2. ศิลปนแหงชาติ

4. ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัด

5. ผูแทนเยาวชน

6. ผูแทนหนวยงานเครือขายคุณธรรม

7. ผูแทนหนวยงานภาครัฐ

8. ผูแทนภาคเอกชน

9. ผูแทนภาคประชาชน

10. สื่อมวลชน

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา

4. ปริญญาตรี

5. ปริญญาโท

5. สูงกวาปริญญาโท
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ตอนที่ 2 สภาพคุณธรรมในสังคมไทย
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับสภาพคุณธรรมในสังคมไทยที่เปนอยู และที่ควร
จะเปน ตามความคิดเห็นของทาน
นอย
มาก นอย
มาก
คุณธรรม
สภาพที่เปนอยู
สภาพที่ควรจะเปน
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. พูดอยาง ทําอยาง
2. ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ ไมคดโกงหรือ
ฉอราษฎรบังหลวง
3. โกหกหรือปกปดขอเท็จจริงเพื่อความอยู
รอดของตนเอง
4. ทํางานโดยมีความเชื่อวา “ ซื่อกินไมหมด
คดกินไมนาน ”
5. ละอายที่จะไมปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
6. ไมตีโพยตีพายเมื่อไดรับความเดือดรอน
7. ควบคุมอารมณไดเมื่อมีเหตุการณที่ไม
เปนไปตามความคาดหวัง
8. แสดงอาการรําคาญและหงุดหงิดเมื่อตอง
อยูกับคนที่ไมชอบ
9. ยับยั้งชั่งใจตอสิ่งที่ยั่วยุไปในทางที่ผิด
10. ไมแสดงอาการโกรธ เมื่อถูกตําหนิหรือ
วิจารณดวยถอยคําที่รุนแรง
11. ทํางานจนสําเร็จถึงแมมีอุปสรรค
12. หยุดทํางานเมื่อรูสึกทอหรือเหนื่อย
หนาย
13. ปรับตัวไดเมื่อพบกับสถานการณที่
กดดัน
14. ไมตอบดวยถอยคําหรืออาการตอคําเยย
ยัน เสียดสี
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นอย
คุณธรรม
1
15. ใจเย็นและพยายามหาวิธแี กปญหากับ
คน รอบขางที่พาลเกเร
16. ใหทรัพยสงิ่ ของที่เปนประโยชนตอผูอนื่
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
17. เสียสละความสุขสวนตนเพื่อใหสังคมมี
ความสุข
18. อาสาสมัครทํางานที่ไมใชหนาที่ของตน
เพื่อประโยชนสวนรวม
19. บริจาคทรัพยสินสวนตัวใหกับผูที่ขาด
แคลนอยางสม่าํ เสมอ
20. ยอมเสียเวลาทํางานเพื่อชวยเหลือเพื่อน
ฝูงและผูอื่นที่ไดรับความเดือดรอน
21. ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนที่มี
ตอสังคม
22. ปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
23. ยอมรับในผลการกระทําของตนเอง
24. ปรับปรุง แกไขผลการกระทําที่ผิดพลาด
25. รวมตรวจสอบปญหาในสังคมเพื่อ
หาทางแกไข
26. รูในสิ่งที่ตนเองทําวาถูกหรือผิด
27. ไมหลงมัวเมาไปกับอบายมุข
28. ตัดสินใจโดย ไมไตรตรองให รอบคอบ
ถี่ถวน
29. มีสติไมประมาทในสถานการณคับขัน
30. ใชอารมณมากกวาเหตุผลในการ
ตัดสินใจ

มาก นอย
สภาพที่เปนอยู
2 3 4

5

มาก
สภาพที่ควรจะเปน
1 2 3 4 5
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นอย
คุณธรรม
1
31. เปนคน “หนักเอา เบาสู ”
32. ทํางานใหสําเร็จโดยไมเกียจคราน
33. สามารถทํางานเสร็จเรียบรอยกอนเวลา
กําหนด
34. ยินดีทจี่ ะทํางานมากกวาคนอื่นเพื่อให
งานของกลุมสําเร็จ
35. ไมพากเพียรเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มเติม
36. ปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับที่กําหนดไว
เสมอ
37. ยอมทําผิดระเบียบตามเพื่อน ๆ เพราะ
ไมอยากเปนแกะดํา
38. อางเหตุผลสนับสนุนเพื่อทําการฝาฝน
กฎระเบียบ
39. ละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อมีโอกาส
40. รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน
41. ใชแรงงาน เวลา และทรัพยสินอยาง
คุมคา
42. จับจาย ซือ้ ขาวของในสิง่ ที่จําเปน
43. ถนอม ซอมแซมสิ่งของใหสามารถใช
งานไดนานทีส่ ุด
44. ตักเตือนคนรอบขางใหชว ยประหยัดน้ํา
ไฟ
45. วางแผนการทํางานโดยใชเวลาและ
แรงงานนอย แตไดผลดี
46. ไหวหรือขอบคุณผูใหความชวยเหลือ
ทุกคนทั้งเด็กและผูใหญ

มาก นอย
สภาพที่เปนอยู
2 3 4

5

มาก
สภาพที่ควรจะเปน
1 2 3 4 5

289
นอย
คุณธรรม
1
47. ตอบแทนผูมีพระคุณดวยความเต็มใจ
โดยไมหวังคํายกยองชืน่ ชม
48. เลี้ยงดูหรือชวยเหลือกิจการของพอแม
หรือ ญาติผูใหญ
49. ไมประพฤติตนใหเปนที่เดือดเนื้อรอน
ใจตอผูมีพระคุณ
50. เชื่อในคติ “ พระคุณของพอแมทดแทน
ไมมีวันหมด “
51. ใหความรวมมือกับหมูคณะเพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวง
52. ใหอภัยและแกไขขอขัดแยงในหมูคณะ
อยางสันติวิธี
53. เชื่อในคําขวัญ “สามัคคีคือพลัง ”
54. โนมนาวกระตุนเตือนคนรอบขางใหอยู
รวมกันดวยความสามัคคี
55. สรางความปรองดองสมานฉันทในหมู
คณะ
56. มีความเปนอยูเรียบงาย ดําเนินชีวิตอยาง
พอเพียง
57. ไมฟุงเฟออยากไดในสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เกินความจําเปน
58. ใชจายพอประมาณ ไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น
59. วางแผนคาใชจายเพื่อใหสมดุลกับ
รายรับ
60. แตงกายสุภาพ ไมจาํ เปนตองตามแฟชัน่

มาก นอย
สภาพที่เปนอยู
2 3 4

5

มาก
สภาพที่ควรจะเปน
1 2 3 4 5
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ความคิดเห็นอืน่ ๆ
ทานมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพหรือปญหาดานคุณธรรมในสังคมไทยปจจุบนั อยางไร
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรม
3.1 คุณธรรมที่พึงประสงค
คําชี้แจง กรุณาเรียงลําดับคุณธรรมที่จําเปนตองสงเสริมอยางเรงดวน 7 อันดับ สําหรับบุคคลแตละ
กลุม 4 กลุม คือ เยาวชน ประชาชน ขาราชการ และภาคเอกชน โดยใสหมายเลข 1 สําหรับคุณธรรมที่
จําเปนตองสงเสริมเปนอันดับแรก และหมายเลข 2 – 7 สําหรับคุณธรรมที่จําเปนตองสงเสริมลําดับ
ตอไป
เยาวชน
ประชาชน
ขาราชการ
{ ความซื่อสัตย
{ ความซื่อสัตย
{ ความซื่อสัตย
{ การขมใจ
{ การขมใจ
{ การขมใจ
{ ความอดทน
{ ความอดทน
{ ความอดทน
{ การเสียสละ ละ
{ การเสียสละ ละ
{ การเสียสละ ละ
วางความชัว่
วาง ความชัว่
วางความชัว่
{ ความรับผิดชอบ
{ ความรับผิดชอบ
{ ความรับผิดชอบ
{ การมีสติ สัมปชัญญะ { การมีสติ สัมปชัญญะ { การมีสติ สัมปชัญญะ
{ ความขยันหมั่นเพียร { ความขยันหมั่นเพียร { ความขยันหมั่นเพียร
{ ความมีวนิ ัย
{ ความมีวนิ ัย
{ ความมีวนิ ัย
{ การประหยัด
{ การประหยัด
{ การประหยัด
{ ความกตัญู กตเวที
{ ความกตัญู กตเวที
{ ความกตัญู กตเวที
{ ความสามัคคี
{ ความสามัคคี
{ ความสามัคคี
{ ความพอเพียง
{ ความพอเพียง
{ ความพอเพียง
{ อื่น ๆ (ระบุ............)
{ อื่น ๆ (ระบุ............)
{ อื่น ๆ (ระบุ............)
{ อื่น ๆ (ระบุ............)
{ อื่น ๆ (ระบุ...........)
{ อื่น ๆ (ระบุ............)
{ อื่น ๆ (ระบุ...........)
{ อื่น ๆ (ระบุ...........)
{ อื่น ๆ (ระบุ...........)
3.2 แนวทางการสงเสริมคุณธรรมในกลุมเปาหมาย

ภาคเอกชน
{ ความซื่อสัตย
{ การขมใจ
{ ความอดทน
{ การเสียสละ ละ
วางความชัว่
{ ความรับผิดชอบ
{ การมีสติ สัมปชัญญะ
{ ความขยันหมั่นเพียร
{ ความมีวนิ ัย
{ การประหยัด
{ ความกตัญู กตเวที
{ ความสามัคคี
{ ความพอเพียง
{ อื่น ๆ (ระบุ............)
{ อื่น ๆ (ระบุ...........)
{ อื่น ๆ (ระบุ............)
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คําชี้แจง กรุณาเลือกแนวทางการสงเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุม เปาหมาย โดยทําเครื่องหมาย 9
ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แนวทางการสงเสริมคุณธรรม
กลุมเปาหมาย
เยาวชน ประชา ขาราช ภาค
ชน
การ เอกชน
1. การจัดทําโครงการคุณธรรม
1.1 โครงการในสถานศึกษา เชน คายคุณธรรม ธนาคารความดี
ศูนยการเรียนรูคุณธรรมตนแบบ ฯลฯ
1.2 โครงการในภาครัฐ เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติธรรม โครงการธรรมะทัศนาจร
โครงการราชการใสสะอาด ฯลฯ
1.3 โครงการในภาคเอกชน เชน การจัดมุมสงบพบพระธรรม
ในสํานักงาน การนั่งสมาธิ การอบรมธรรมะ ฯลฯ
1.4 โครงการในชุมชน เชน โครงการสงเสริมและพัฒนา
ชุมชนคุณธรรม ศูนยเรียนรูแ ผนชีวิตชุมชน ตลาดนัดความดี
ของดีในชุมชนของเรา ฯลฯ
1.5 โครงการโดยองคกรทางศาสนา เชน โรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โครงการจัดตั้งศูนย
อบรมจริยธรรมประจํามัสยิด ฯลฯ
2. การสรางเครือขายคุณธรรม เชน ศูนยเครือขายจัดการเรียนรูสู
คุณธรรมนําสูเศรษฐกิจพอเพียง การตั้งชมรมสงเสริมคุณธรรม
โครงการเครือขายคุณธรรม “โครงการตนกลาความดี” ฯลฯ
3. การบูรณาการในการเรียนรู เชน โครงการครูพระ โครงการวิธี
พุทธ หลักสูตรธรรมศึกษา ฯลฯ
4. การใชสื่อสรางสรรคเพื่อปลุกกระแสสังคม เชน สื่อหนังสือ
เลมเล็กเพื่อสงเสริมคุณธรรม สปอตรโฆษณาเกีย่ วกับโครงการ
คุณธรรมนําไทย รายการโทรทัศน “ ดอกไมบานสื่อสารความดี
” ฯลฯ
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แนวทางการสงเสริมคุณธรรม

5. การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธปลูกฝง จิตสํานึก โดยใช
ดนตรี ศิลปะ ละคร ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
6. การยกยองสงเสริมคนดี เชน โครงการสืบคนความดี คนดีศรี
สังคม แผนที่คนดี ฯลฯ
7. การตั้งสัจจะอธิษฐานความดี เชน โครงการเยาวชนไทย ทําดี
ถวายในหลวง โครงการปณิธานทําความดีรวมกัน ฯลฯ
8. การอาสาสมัครชวยเหลือสังคม เชน การเขารวมเปน
อาสาสมัครในมูลนิธิตาง ๆ การจัดกิจกรรมนําพนักงาน
อาสาสมัครดูแลผูดอยโอกาส โครงการอาสาสรางสื่อการเรียนรู
ฯลฯ
9 การปลูกฝงและเปนแบบอยางที่ดี
9.1 การปลูกฝงและเปนแบบอยางที่ดีของครอบครัว เชน การ
ปฏิบัติตนใหมคี ุณธรรมที่ดีของครอบครัว การสงเสริมให
ครอบครัวอบอุนเกื้อหนุนคุณธรรม การทําบัญชีในครัวเรือน ฯลฯ
9.2 การปลูกฝงและเปนแบบอยางที่ดีของชุมชน เชน การสราง
เสริมคุณธรรมนําวิถีชุมชน การจัดตั้งศูนยเรียนรูปาชุมชน การ
พัฒนาแหลงเรียนรูสูชุมชน ฯลฯ
9.3 การปลูกฝงและเปนแบบอยางที่ดีของสังคม เชน การมีผูนํา
ที่มีคุณธรรม ความเสมอภาคและความยุตธิ รรมในสังคม ฯลฯ
10. การสอดแทรกคุณธรรมเมื่อชุมชนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
เชน การเทศนา การสนทนาธรรม การจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ตาง ๆ ฯลฯ
11. กิจกรรมบําเพ็ญตนในทางศาสนา เชน การทําบุญ การตัก
บาตร การละหมาด การมิสซา ฯลฯ
12. การรวมงานประเพณีในชุมชน เชน การเขารวมประเพณี
เขาพรรษา การบวช การทําบุญกฐิน ฯลฯ

กลุมเปาหมาย
เยาวชน ประชา ขาราช ภาคเอก
ชน
การ
ชน
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13. การออกกฎระเบียบขอบังคับ เชน การออกระเบียบขอบังคับ
ของโรงเรียน/ หนวยงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ การกําหนด
กฎระเบียบนโยบายสาธารณะ ฯลฯ
14. การยกยองสงเสริมใหรางวัล เชน มอบประกาศนียบัตร โลห
รางวัล ฯลฯ
15. การจัดประกวดแขงขัน เชน การประกวดสื่อสรางสรรค
เกี่ยวกับคุณธรรม การประกวด Talk Show ในโครงการรณรงค
สงเสริมรวมกันทําความดี ฯลฯ
16. การสงเสริมการมีสวนรวม เชน การจัดใหมีการประชุม การ
รวมกันตัดสินใจ การรับรูขาวสารตาง ๆ
17. อื่น ๆ (ระบุ......................................)
18. อื่น ๆ (ระบุ......................................)

กลุมเปาหมาย
เยาวชน ประชา ขาราช ภาคเอก
ชน
การ
ชน
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3.3 ปจจัย หรือ เงื่อนไขในการสงเสริมคุณธรรม
คําชี้แจง กรุณาเลือกปจจัย หรือ เงื่อนไขในการสงเสริมคุณธรรมที่ทานพิจารณาเห็นดวย โดยทํา
เครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยที่
5
หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นดวย
3
หมายถึง
ไมแนใจ
2
หมายถึง
ไมเห็นดวย
1
หมายถึง
ไมเห็นดวยอยางยิง่
ปจจัยหรือเงื่อนไขในการสงเสริมคุณธรรม
1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

1. ปจจัยดานครอบครัว
1.1 ความเขมแข็งของครอบครัว
1.2 การอบรมเลี้ยงดู
1.3 สิ่งแวดลอมในครอบครัว
2. ปจจัยดานองคกรทางศาสนา
2.1 การปลูกฝงและเผยแพรทางศาสนา
2.2 การปฏิบัติตนตามศาสนา
2.3 การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
3. ปจจัยดานชุมชนและสิ่งแวดลอม
3.1 สถานการณและคานิยมในสังคม
3.2 การเปนแบบอยางทีด่ ีของผูนํา/ชุมชน
3.3 การรับรูสื่อผานชองทางตาง ๆ
4. ปจจัยจากภาครัฐและภาคเอกชน
4.1 การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในวิชาชีพ
4.2 การยกยองเชิดชูเกียรติผูประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
คุณธรรม
4.3 การจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมคุณธรรม
4.4 การประชาสัมพันธเผยแพรคณ
ุ ธรรม

♥♥♥ ขอบพระคุณอยางยิ่งที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ♥♥♥
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แบบสัมภาษณ
รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่1 ขอมูลทั่วไป
ผูใหสัมภาษณชื่อ---------------------------------------นามสกุล----------------------------------------------วุฒิการศึกษา-------------------------------------------อาชีพ--------------------------------------------------ผูสัมภาษณ----------------------------------------------สถานที่------------------------------------------------วันเดือนป-----------------------------------------------เวลา---------------------------------------------------ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ
2.1 ในอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาใดบางที่เปนปญหาสําคัญทางดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 คุณธรรมจริยธรรมที่ควรสงเสริมอยางเรงดวนมีอะไรบาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.3 แนวทางในการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมมีอะไรบาง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติควรเปนอยางไร ในประเด็นตอไปนี้
1) การวางแผน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) การจัดองคการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) การจัดกิจกรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) การจัดงบประมาณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) การประสานงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6) การมีสวนรวมของชุมชน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) การมีเครือขายดําเนินงานคุณธรรมจริยธรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) การประเมินผล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 ปจจัย/เงื่อนไขใดที่สงผลตอการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แบบบันทึกการอภิปรายกลุมสนทนา
เรื่อง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
สถานที่-------------------------------------------วันที่ --------------------------------------เวลา--------------1.ผูเขารวมสนทนากลุม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. วิทยากร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.ประเด็นการสนทนากลุม
3.1 จงวิเคราะหสถานการณการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติในประเด็นตอไปนี้
1) จุดเดน
2) จุดดอย
3) โอกาส
4) อุปสรรค
3.2 รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติ ควรเปนอยางไรในประเด็นตอไปนี้
1) การวางแผน
2) การจัดองคกร
3) การจัดกิจกรรม
4) การจัดงบประมาณ
5) การประสานงาน
6) การมีสวนรวมของชุมขน
7) การมีเครือขายดําเนินงานคุณธรรมจริยธรรม
8) การประเมินผล
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3.3 ปจจัย/เงื่อนไขอะไรบางที่สงเสริมสนับสนุน และปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ
4. สรุปผลการสนทนากลุม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ขอสังเกตเพิ่มเติม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

