
 

 

บทคัดย่อ 
  เนื่องจากสภาพปัจจุบันนักเรียนมีค่านิยมในการทักทายกันระหว่างวัยเดียวกันและคนที่สูง
วัยกว่า ซึ่งได้รับจากสังคมออนไลน์ จากสื่อทางโทรทัศน์ ในด้านการแสดงท่าทางในการทักทาย การ
แสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ การทักทาย การแสดงออกทางสีหน้าท่ีไม่เป็นมิตร 
และละเลยการยิ้มไหว้ท่ีถูกต้องและดีงาม ซึ่งเป็นอัตลักษ์ที่ดีของโรงเรียน เพ่ือต้องการให้นักเรียนมี
จิตส านึกท่ีดีและรักษาอัตลักษ์ท่ีดีงามของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อตัวนักเรียนเองและในสถานศึกษา 
  จากการท่ีกลุ่มของพวกเราได้ท าโครงงานคุณธรรม เรื่องยิ้มใส ไหว้สวย ด้วยคุณธรรม ได้ผล
ดังนี้ นักเรียนในโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ ครู เพ่ือน รุ่นพี่ และรุ่น
น้อง ตามคุณธรรมเป้าหมาย  ซื่อสัตย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีแนวโน้มจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยจนครบ 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  โครงงานคุณธรรมเร่ือง ยิ้มใส ไหว้สวย ด้วยคุณธรรม เร่ิมท่ียิ้ม การไหว้ และการกล่าวค า

ทักทายกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ส าเร็จลุล่วง ได้อย่างสมบูรณ์เพราะได้รับการสนับสนุนและ

ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือจากนางยุวดี  ทองค า และนางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์   ครูท่ีปรึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และคณะครูโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ทุกท่านท่ีให้ค าปรึกษาใน

การท าโครงงานและได้ให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานในคร้ังนี้ 

 ขอขอบพระคุณ  นางสาลินี สุขศิร ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ีให้ความสะดวกในการใช้สถานท่ีท าโครงงานนี้จน

ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ)์ 
โครงงานคุณธรรม 

 
1) ชื่อโครงงาน ยิ้มใส ไหว้สวย    ด้วยคุณธรรม 
2) ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
          จากการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนปัญหาการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ทีต่่างคนต่างท าหน้าที่โดยขาดการ
ความสัมพันธ์ต่อกันถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ   เพราะการทักทายโดยการยิ้ม  การไหว้ ถือเป็นอัตลักษณ์ท่ีดีงามของ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก ทีผู่้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนวัดบางไกรนอกของเราได้ให้การยกย่อง  อันเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหล
ในการกลับมาโรงเรียนของเรา  ทั้งนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้สังเกตพฤติกรรมในการยิ้ม การไหว้ และการ
ทักทายของนักเรียนยังไม่ถูกต้องและเหมาะสม  
  ดังนั้น  กลุ่ม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จึงมีความสนใจที่จะท าให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไป  จึงได้จัดท า
โครงงานคุณธรรม  เรื่อง  ยิ้มใส ไหว้สวย    ด้วยคุณธรรม   ขึ้นเพ่ือให้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีการยิ้ม 
การไหว้ และการทักทายกันที่ถูกต้อง 
3) วัตถุประสงค์  
  3.1  ด้านความรู้  (Knowleadge)   
   3.1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ การยิ้มอย่างเป็นมิตรภาพและมีความสุข 
  3.1.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้ที่ถูกต้อง 
  3.1.3  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกล่าวค าทักทายที่ถูกต้อง 
 3.2  ด้านกระบวนการปฏิบัติ  (Process)   
   3.2.1  เพ่ือให้นักเรียนสานสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้ม อย่างสดใสต่อกัน 
  3.2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมการไหว้ที่ถูกต้อง   
  3.2.3  เพ่ือให้นักเรียนกล่าวค าทักทายที่สุภาพด้วยวาจาที่ไพเราะและอ่อนหวาน 
           3.3  ด้านเจตคต ิ (Attitude)   
  3.3.1  เพ่ือปลูกฝังความสัมพันธไมตรีที่ดีงาม 
   3.3.2  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์การไหว้ที่สวยงามและถูกต้องของความเป็นไทย 
  3.3.3  เพ่ือปลูกฝังความมีมารยาทอันดีงามต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          ** 3.4  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10  และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  9) ** 



 

 

4) ปัญหา 
 4.1 นักเรียนบางส่วนไม่มีปปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
 4.2 นักเรียนบางส่วน ยังขาดทักษะในการไหว้ที่ถูกต้อง 
 4.3 นักเรียนบางส่วน ยังขาดความมั่นใจในการกล่าวค าทักทาย 
5) สาเหตุของปัญหา  

นักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน และนักเรียนเดิมบางส่วนต้องการพัฒนาการยิ้ม การไหว้ และการ
ทักทายที่ถูกต้อง 

6) กลุ่มเป้าหมาย  
          -  เชิงปริมาณ : 1. โครงงานคุณธรรม 1 โครงงาน 
  2. กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดบางไกรนอก  (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จ านวน  29 
คน เป็นแบบอย่างในการ  ยิ้ม ไหว้ และการทักทาย 
          -  เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดบางไกรนอก  (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีจิตส านึก 
ตระหนักในการยิ้ม  การไหว้  และการทักทาย 
          -  เป้าหมายระยะสั้น (ระยะเวลา  6  เดือน)  จากโครงงานคุณธรรม ยิ้มใส  ไหว้สวย  ด้วยคุณธรรม นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตรงกับอัตลักษณ์ 3 ด้านของโรงเรียน คือ  ซื่อสัตย์ 
มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 70 
          -  เป้าหมายระยะยาว (ระยะเวลา  12  เดือน)  จากโครงงานคุณธรรม ยิ้มใส  ไหว้สวย  ด้วยคุณธรรม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตรงกับอัตลักษณ์ 3 ด้านของโรงเรียน คือ  
ซื่อสัตย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 100 
7) วิธีการแก้ไขปัญหา  
 7.1 ประชุมปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือก าหนดกิจกรรม 
 7.2 นักเรียนระดมความคิด ชี้แจงปัญหา  เพ่ือทราบแนวทางของห้องในการจัดท าโครงงาน 
 7.3 ศึกษาการท าโครงงานและข้อมูล 
 7.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.5 ด าเนินงานตามโครงงาน 
 7.6 ประเมิน  สรุปผลการท าโครงงาน 
8) หลักธรรมที่น ามาใช้  
  8.1  9  ค าสอนของพ่อ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
  - คุณธรรมของคน 
  - พูดจริง ท าจริง 
  - การท างาน 
  - ความพอดี 
  - อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ 



 

 

  - อนาคตท านายได้ 
  - คนด ี
  - ความด ี
  - ความเพียร 
 8.2 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4ด้านพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10 
  - มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  - มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  - มีงานท า – มีอาชีพ 
  - เป็นพลเมืองดี 
9) ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ (เชื่อมโยงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านใด และระบุพฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวก) 
  คุณธรรมเป้าหมาย : ซื่อสัตย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง 
  พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่สังคมที่ดี
งาม 

10) วิธีการวัดและประเมินผล (มีวิธีการวัดผลอย่างไร/ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง/วัดผลช่วงไหน) 

  10.1  วิธีการวัดผล  (มีวิธีการวัดอย่างไร ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด)....เป็นพฤติกรรมหรือการ
กระท า 

  -  สังเกตพฤติกรรม การยิ้ม การไหว้ และทักทาย ตั้งแต่นักเรียนเริ่มเข้ามาในบริเวณโรงเรียน จนถึง
เดินทางกลับบ้าน 
          10.2  เครื่องมือการวัดผล   

- แบบประเมินพฤติกรรม 
          10.3  ช่วงระยะเวลา  
  -   ตลอดปีการศึกษา 
11) ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
  -    ด.ญ.ณัฐิดา  นิลประภา 
  -    ด.ญ.ฐิติรัตน ์  แก้วคง 
  -    ด.ญ.ลลนา  มูลเกตุ 
  -    ด.ช.เทพยุทธ  สมจิตร 
  -    ด.ช.เศรษฐสิทธิ ์ จ าปาทอง  
12) ที่ปรึกษาโครงงาน 
  -  นางยุวดี ทองค า 
  -  นางสาวเณศรพี    ถนอมสินทรัพย์ 



 

 

  


