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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือการวจิัย 

1.  แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณธรรม 
2.  แบบสัมภาษณ 
3. แบบบันทึกการอภิปรายกลุมสนทนา 
4.    แบบสอบถาม การวิจัยเร่ืองรูปแบบการสงเสริมคุณแหงชาติ 
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  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม 

  แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณธรรม  ฉบับนี้แบงเปน  3  ตอน  คือ 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

 ตอนท่ี  2  สภาพคุณธรรมในสังคมไทย 

 ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม 

 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวทาน และเขยีน
ขอความในชองวางที่เวนไว 

1.   เพศ   1.  ชาย     2.  หญิง 

2.  อายุ.......................... ป 

3.   สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

   1. ผูทรงคุณวฒิุท่ีทํางานดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม    2.  ศิลปนแหงชาติ    

   3. ผูแทนองคการศาสนา    4.  ผูแทนสํานักงานวฒันธรรม จังหวัด   

   5.  ผูแทนเยาวชน        6.  ผูแทนหนวยงานเครือขายคุณธรรม   

       7.  ผูแทนหนวยงานภาครัฐ      8.  ผูแทนภาคเอกชน  

      9.   ผูแทนภาคประชาชน      10.  ส่ือมวลชน 

4.   ระดับการศึกษาสูงสุด 

     1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา      2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

     3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา     4.  ปริญญาตรี 

     5. ปริญญาโท      5.  สูงกวาปริญญาโท 
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ตอนท่ี 2   สภาพคุณธรรมในสังคมไทย 
คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับสภาพคุณธรรมในสังคมไทยท่ีเปนอยู และท่ีควร
จะเปน ตามความคิดเห็นของทาน 
                           นอย                                      มาก        นอย                             มาก 

คุณธรรม สภาพท่ีเปนอยู สภาพท่ีควรจะเปน 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  พูดอยาง ทําอยาง           
2. ซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ี ไมคดโกงหรือ 

    ฉอราษฎรบังหลวง 
          

3. โกหกหรือปกปดขอเท็จจริงเพื่อความอยู
รอดของตนเอง 

          

4. ทํางานโดยมีความเช่ือวา “ ซ่ือกินไมหมด 

     คดกินไมนาน ” 
          

5. ละอายท่ีจะไมปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา           
6. ไมตีโพยตีพายเม่ือไดรับความเดือดรอน           
7. ควบคุมอารมณไดเม่ือมีเหตุการณท่ีไม
เปนไปตามความคาดหวัง 

          

8. แสดงอาการรําคาญและหงุดหงิดเม่ือตอง
อยูกับคนท่ีไมชอบ 

          

9. ยับยั้งช่ังใจตอส่ิงท่ียั่วยไุปในทางท่ีผิด           
10. ไมแสดงอาการโกรธ  เม่ือถูกตําหนิหรือ 

       วิจารณดวยถอยคําท่ีรุนแรง  
          

11. ทํางานจนสําเร็จถึงแมมีอุปสรรค           
12. หยุดทํางานเม่ือรูสึกทอหรือเหนื่อย
หนาย 

          

13. ปรับตัวไดเม่ือพบกับสถานการณท่ี
กดดัน 

          

14. ไมตอบดวยถอยคําหรืออาการตอคําเยย
ยัน  เสียดสี 
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                                นอย                                     มาก     นอย                             มาก 
คุณธรรม สภาพท่ีเปนอยู สภาพท่ีควรจะเปน 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15. ใจเยน็และพยายามหาวิธีแกปญหากับ
คน รอบขางท่ีพาลเกเร 

          

16. ใหทรัพยส่ิงของท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

     โดยไมหวังส่ิงตอบแทน 
          

17. เสียสละความสุขสวนตนเพื่อใหสังคมมี 

      ความสุข 
          

18. อาสาสมัครทํางานท่ีไมใชหนาท่ีของตน
เพื่อประโยชนสวนรวม 

          

19. บริจาคทรัพยสินสวนตัวใหกับผูท่ีขาด
แคลนอยางสมํ่าเสมอ 

          

20. ยอมเสียเวลาทํางานเพ่ือชวยเหลือเพื่อน
ฝูงและผูอ่ืนท่ีไดรับความเดอืดรอน 

          

21. ตระหนกัในบทบาทหนาท่ีของตนท่ีมี
ตอสังคม 

          

22. ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางถูกตอง 

      เหมาะสม 
          

23. ยอมรับในผลการกระทําของตนเอง           
24. ปรับปรุง แกไขผลการกระทําท่ีผิดพลาด           
25. รวมตรวจสอบปญหาในสังคมเพื่อ
หาทางแกไข 

          

26. รูในส่ิงท่ีตนเองทําวาถูกหรือผิด           
27. ไมหลงมัวเมาไปกับอบายมุข           
28. ตัดสินใจโดย ไมไตรตรองให รอบคอบ
ถ่ีถวน 

          

29.  มีสติไมประมาทในสถานการณคับขัน           
30. ใชอารมณมากกวาเหตุผลในการ
ตัดสินใจ 
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                                นอย                                     มาก     นอย                             มาก 
คุณธรรม สภาพท่ีเปนอยู สภาพท่ีควรจะเปน 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

31. เปนคน “หนักเอา เบาสู ”           
32. ทํางานใหสําเร็จโดยไมเกียจคราน           
33. สามารถทํางานเสร็จเรียบรอยกอนเวลา
กําหนด 

          

34. ยินดีท่ีจะทํางานมากกวาคนอ่ืนเพื่อให
งานของกลุมสําเร็จ 

          

35. ไมพากเพยีรเรียนรูส่ิงตาง ๆ เพิ่มเติม           
36. ปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับท่ีกําหนดไว
เสมอ 

          

37. ยอมทําผิดระเบียบตามเพื่อน ๆ เพราะ
ไมอยากเปนแกะดํา 

          

38. อางเหตุผลสนับสนุนเพื่อทําการฝาฝน 

      กฎระเบียบ 
          

39.  ละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เม่ือมีโอกาส           
40. รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตน           
41. ใชแรงงาน  เวลา  และทรัพยสินอยาง
คุมคา 

          

42. จับจาย  ซ้ือขาวของในส่ิงท่ีจําเปน           
43. ถนอม  ซอมแซมส่ิงของใหสามารถใช
งานไดนานท่ีสุด 

          

44. ตักเตือนคนรอบขางใหชวยประหยดัน้ํา
ไฟ 

          

45. วางแผนการทํางานโดยใชเวลาและ
แรงงานนอย  แตไดผลด ี

          

46.  ไหวหรือขอบคุณผูใหความชวยเหลือ
ทุกคนท้ังเดก็และผูใหญ 
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                                นอย                                     มาก     นอย                             มาก 
คุณธรรม สภาพท่ีเปนอยู สภาพท่ีควรจะเปน 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

47.  ตอบแทนผูมีพระคุณดวยความเต็มใจ  
      โดยไมหวงัคํายกยองช่ืนชม 

          

48.  เล้ียงดูหรือชวยเหลือกิจการของพอแม
หรือ ญาติผูใหญ 

          

49. ไมประพฤติตนใหเปนท่ีเดือดเนื้อรอน
ใจตอผูมีพระคุณ 

          

50. เช่ือในคติ “ พระคุณของพอแมทดแทน
ไมมีวันหมด “ 

          

51. ใหความรวมมือกับหมูคณะเพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวง  

          

52.  ใหอภยัและแกไขขอขัดแยงในหมูคณะ
อยางสันติวิธี 

          

53.  เช่ือในคําขวัญ “สามัคคีคือพลัง ”           
54. โนมนาวกระตุนเตือนคนรอบขางใหอยู 
       รวมกันดวยความสามัคคี 

          

55. สรางความปรองดองสมานฉันทในหมู
คณะ 

          

56. มีความเปนอยูเรียบงาย ดําเนินชีวิตอยาง 

      พอเพียง 
          

57. ไมฟุงเฟออยากไดในส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเกนิความจําเปน 

          

58. ใชจายพอประมาณ ไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน 

          

59. วางแผนคาใชจายเพ่ือใหสมดุลกับ
รายรับ 

          

60. แตงกายสุภาพ ไมจาํเปนตองตามแฟช่ัน           
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ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
ทานมีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพหรือปญหาดานคุณธรรมในสังคมไทยปจจุบันอยางไร 
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรม 

3.1  คุณธรรมท่ีพึงประสงค 
คําชี้แจง  กรุณาเรียงลําดับคุณธรรมท่ีจําเปนตองสงเสริมอยางเรงดวน  7  อันดับ  สําหรับบุคคลแตละ
กลุม  4  กลุม คือ  เยาวชน ประชาชน  ขาราชการ และภาคเอกชน  โดยใสหมายเลข 1 สําหรับคุณธรรมท่ี
จําเปนตองสงเสริมเปนอันดบัแรก และหมายเลข 2 – 7 สําหรับคุณธรรมท่ีจําเปนตองสงเสริมลําดับ
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  แนวทางการสงเสริมคุณธรรมในกลุมเปาหมาย 

ประชาชน 
   ความซ่ือสัตย 
  การขมใจ 

   ความอดทน   
  การเสียสละ  ละ

วาง ความช่ัว  
  ความรับผิดชอบ 

 การมีสติ สัมปชัญญะ 

  ความขยนัหม่ันเพียร 

  ความมีวนิัย 

 การประหยัด 

 ความกตัญู กตเวที 
 ความสามัคคี 

 ความพอเพียง  
 อ่ืน ๆ (ระบุ............) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ...........) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ...........) 

 

ขาราชการ 
   ความซ่ือสัตย 
  การขมใจ 

   ความอดทน   
  การเสียสละ  ละ

วางความช่ัว  
  ความรับผิดชอบ 

 การมีสติ สัมปชัญญะ 

  ความขยนัหม่ันเพียร 

  ความมีวนิัย 

 การประหยัด 

 ความกตัญู กตเวที 
 ความสามัคคี 

 ความพอเพียง  
 อ่ืน ๆ (ระบุ............) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ............) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ...........) 

 

ภาคเอกชน 
   ความซ่ือสัตย 
  การขมใจ 

   ความอดทน   
  การเสียสละ  ละ

วางความช่ัว  
  ความรับผิดชอบ 

 การมีสติ สัมปชัญญะ 

  ความขยนัหม่ันเพียร 

  ความมีวนิัย 

 การประหยัด 

 ความกตัญู กตเวที 
 ความสามัคคี 

 ความพอเพียง  
 อ่ืน ๆ (ระบุ............) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ...........) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ............) 

 

เยาวชน 
   ความซ่ือสัตย 
  การขมใจ 

   ความอดทน   
  การเสียสละ  ละ

วางความช่ัว  
  ความรับผิดชอบ 

 การมีสติ สัมปชัญญะ 

  ความขยนัหม่ันเพียร 

  ความมีวนิัย 

 การประหยัด 

 ความกตัญู กตเวที 
 ความสามัคคี 

 ความพอเพียง  
 อ่ืน ๆ (ระบุ............) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ............) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ...........) 
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คําชี้แจง  กรุณาเลือกแนวทางการสงเสริมคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  โดยทําเคร่ืองหมาย  
ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 แนวทางการสงเสริมคุณธรรม กลุมเปาหมาย 
 เยาวชน ประชา

ชน      
ขาราช 
การ 

ภาค 
เอกชน 

1. การจัดทําโครงการคุณธรรม 

    1.1 โครงการในสถานศึกษา เชน คายคุณธรรม  ธนาคารความดี  
ศูนยการเรียนรูคุณธรรมตนแบบ  ฯลฯ 

    

    1.2  โครงการในภาครัฐ เชน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติธรรม  โครงการธรรมะทัศนาจร    
โครงการราชการใสสะอาด  ฯลฯ 

    

    1.3 โครงการในภาคเอกชน เชน การจดัมุมสงบพบพระธรรม
ในสํานักงาน  การนั่งสมาธิ การอบรมธรรมะ  ฯลฯ 

    

    1.4  โครงการในชุมชน เชน โครงการสงเสริมและพัฒนา
ชุมชนคุณธรรม  ศูนยเรียนรูแผนชีวิตชุมชน     ตลาดนัดความดี 
ของดีในชุมชนของเรา ฯลฯ  

    

    1.5  โครงการโดยองคกรทางศาสนา เชน โรงเรียนพทุธศาสนา
วันอาทิตย บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โครงการจัดต้ังศูนย
อบรมจริยธรรมประจํามัสยิด ฯลฯ 

    

2. การสรางเครือขายคุณธรรม เชน ศูนยเครือขายจัดการเรียนรูสู
คุณธรรมนําสูเศรษฐกิจพอเพยีง  การตั้งชมรมสงเสริมคุณธรรม   
โครงการเครือขายคุณธรรม “โครงการตนกลาความด”ี ฯลฯ 

    

3. การบูรณาการในการเรียนรู เชน โครงการครูพระ โครงการวิธี
พุทธ  หลักสูตรธรรมศึกษา  ฯลฯ 

    

4. การใชส่ือสรางสรรคเพื่อปลุกกระแสสงัคม เชน ส่ือหนังสือ
เลมเล็กเพื่อสงเสริมคุณธรรม สปอตรโฆษณาเกีย่วกับโครงการ
คุณธรรมนําไทย   รายการโทรทัศน “ ดอกไมบานส่ือสารความดี 
”  ฯลฯ  
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แนวทางการสงเสริมคุณธรรม กลุมเปาหมาย 

 เยาวชน ประชา
ชน 

ขาราช 
การ 

ภาคเอก
ชน 

5. การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธปลูกฝง     จิตสํานึก โดยใช
ดนตรี ศิลปะ ละคร ภาพยนตร วิทยุ  โทรทัศน ฯลฯ 

    

6. การยกยองสงเสริมคนดี เชน โครงการสืบคนความดี    คนดีศรี
สังคม แผนท่ีคนดี ฯลฯ 

    

7. การตั้งสัจจะอธิษฐานความดี  เชน โครงการเยาวชนไทย ทําดี
ถวายในหลวง โครงการปณิธานทําความดรีวมกัน ฯลฯ 

    

8. การอาสาสมัครชวยเหลือสังคม  เชน การเขารวมเปน
อาสาสมัครในมูลนิธิตาง ๆ   การจัดกจิกรรมนําพนักงาน
อาสาสมัครดูแลผูดอยโอกาส   โครงการอาสาสรางส่ือการเรียนรู 
ฯลฯ 

    

9   การปลูกฝงและเปนแบบอยางท่ีด ี

     9.1 การปลูกฝงและเปนแบบอยางท่ีดีของครอบครัว เชน การ
ปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมท่ีดีของครอบครัว  การสงเสริมให
ครอบครัวอบอุนเกื้อหนุนคุณธรรม การทาํบัญชีในครัวเรือน ฯลฯ   

    

    9.2 การปลูกฝงและเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน เชน การสราง
เสริมคุณธรรมนําวิถีชุมชน  การจัดต้ังศูนยเรียนรูปาชุมชน  การ
พัฒนาแหลงเรียนรูสูชุมชน ฯลฯ 

    

    9.3 การปลูกฝงและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม เชน การมีผูนํา
ท่ีมีคุณธรรม  ความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม  ฯลฯ  

    

10. การสอดแทรกคุณธรรมเม่ือชุมชนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
เชน  การเทศนา  การสนทนาธรรม การจัดกิจกรรมในวนัสําคัญ
ตาง ๆ  ฯลฯ 

    

11. กิจกรรมบําเพ็ญตนในทางศาสนา เชน การทําบุญ  การตัก
บาตร  การละหมาด การมิสซา ฯลฯ 

    

12. การรวมงานประเพณีในชุมชน เชน การเขารวมประเพณี
เขาพรรษา  การบวช  การทําบุญกฐิน ฯลฯ 
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แนวทางการสงเสริมคุณธรรม กลุมเปาหมาย 

 เยาวชน ประชา
ชน 

ขาราช 
การ 

ภาคเอก
ชน 

13. การออกกฎระเบียบขอบังคับ เชน การออกระเบียบขอบังคับ
ของโรงเรียน/ หนวยงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ   การกําหนด
กฎระเบียบนโยบายสาธารณะ ฯลฯ 

    

14. การยกยองสงเสริมใหรางวัล เชน มอบประกาศนยีบัตร  โลห
รางวัล   ฯลฯ 

    

15.  การจัดประกวดแขงขัน  เชน การประกวดส่ือสรางสรรค
เกี่ยวกับคุณธรรม  การประกวด Talk Show ในโครงการรณรงค
สงเสริมรวมกันทําความดี ฯลฯ  

    

16. การสงเสริมการมีสวนรวม เชน การจัดใหมีการประชุม  การ
รวมกันตัดสินใจ  การรับรูขาวสารตาง ๆ   

    

17. อ่ืน ๆ (ระบุ......................................) 
 

    

18. อ่ืน ๆ (ระบุ......................................) 
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3.3 ปจจัย หรือ เงื่อนไขในการสงเสริมคุณธรรม  
คําชี้แจง  กรุณาเลือกปจจัย หรือ เง่ือนไขในการสงเสริมคุณธรรมท่ีทานพิจารณาเห็นดวย โดยทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยท่ี 
  5  หมายถึง            เห็นดวยอยางยิ่ง 
  4 หมายถึง             เห็นดวย 
  3 หมายถึง             ไมแนใจ 
  2 หมายถึง             ไมเห็นดวย 
  1 หมายถึง                  ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

ระดับความคดิเห็น ปจจัยหรือเงื่อนไขในการสงเสริมคุณธรรม  
 1 2 3 4 5 

1. ปจจัยดานครอบครัว      

     1.1 ความเขมแข็งของครอบครัว      
     1.2 การอบรมเล้ียงด ู      
     1.3 ส่ิงแวดลอมในครอบครัว      
2. ปจจัยดานองคกรทางศาสนา        

     2.1  การปลูกฝงและเผยแพรทางศาสนา      
     2.2  การปฏิบัติตนตามศาสนา      
     2.3  การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา      
3. ปจจัยดานชมุชนและสิ่งแวดลอม      

     3.1  สถานการณและคานยิมในสังคม      
     3.2  การเปนแบบอยางท่ีดีของผูนํา/ชุมชน      
     3.3  การรับรูส่ือผานชองทางตาง ๆ      
4.  ปจจัยจากภาครัฐและภาคเอกชน      

     4.1 การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมในวิชาชีพ      
4.2 การยกยองเชิดชูเกียรติผูประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน 

คุณธรรม 
     

4.3 การจัดกจิกรรมรณรงคสงเสริมคุณธรรม      
     4.4  การประชาสัมพันธเผยแพรคุณธรรม        

♥♥♥ ขอบพระคุณอยางย่ิงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม ♥♥♥ 
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                                                                แบบสัมภาษณ 
                                                  รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมแหงชาต ิ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนท่ี1   ขอมูลท่ัวไป 
ผูใหสัมภาษณชื่อ---------------------------------------นามสกุล----------------------------------------------- 
วุฒิการศึกษา-------------------------------------------อาชีพ--------------------------------------------------- 
ผูสัมภาษณ----------------------------------------------สถานท่ี------------------------------------------------- 
วันเดือนป-----------------------------------------------เวลา---------------------------------------------------- 
 
ตอนท่ี 2   ประเด็นสัมภาษณ 
  
2.1 ในอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาใดบางท่ีเปนปญหาสําคัญทางดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2  คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรสงเสริมอยางเรงดวนมีอะไรบาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.3  แนวทางในการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมมีอะไรบาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.4  รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติควรเปนอยางไร ในประเด็นตอไปนี ้
 1)  การวางแผน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2)  การจัดองคการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3)  การจัดกิจกรรม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4)  การจัดงบประมาณ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5)  การประสานงาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 6)  การมีสวนรวมของชุมชน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7)  การมีเครือขายดําเนนิงานคุณธรรมจริยธรรม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              8) การประเมินผล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.5  ปจจัย/เง่ือนไขใดท่ีสงผลตอการดําเนนิงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบบันทึกการอภิปรายกลุมสนทนา 
 
                             เร่ือง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมแหงชาต ิ
สถานท่ี-------------------------------------------วันท่ี  --------------------------------------เวลา--------------- 
  
1.ผูเขารวมสนทนากลุม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. วิทยากร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.ประเด็นการสนทนากลุม 
 3.1 จงวิเคราะหสถานการณการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติในประเด็นตอไปนี้ 
   1)  จุดเดน 
   2)  จุดดอย 
   3)  โอกาส 
   4)  อุปสรรค 
 3.2  รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติ ควรเปนอยางไรในประเด็นตอไปนี ้
   1)  การวางแผน 
   2)  การจัดองคกร 
   3)  การจัดกิจกรรม 
   4)  การจัดงบประมาณ 
   5)  การประสานงาน 
   6)  การมีสวนรวมของชุมขน 
   7)  การมีเครือขายดําเนนิงานคุณธรรมจริยธรรม 
                                         8)  การประเมินผล 
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 3.3  ปจจัย/เง่ือนไขอะไรบางท่ีสงเสริมสนับสนุน และปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ 
         

4.  สรุปผลการสนทนากลุม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.  ขอสังเกตเพิ่มเติม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




