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บทคัดย่ อ
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 379 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง แบบหลาย
ขั้นตอน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เครื่ องมือที่ใช้ในการทําวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว ตามขอบข่ายของเนื้อหาใน 10 ด้าน
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ น
นักกีฬา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ด้าน
เชื่อฟ งบิดา มารดา ผู ปกครอง ครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ ด้านมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ด้านรู จักประหยัดและเก็บออม และด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านมี
กิริยาวาจาสุ ภาพ ด้านมีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร และด้านทําประโยชน แก ผู อื่นและรักษา
สาธารณสมบัติ ไม่แตกต่างกัน
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ABSTRACT
The objectives of this research were to study and to compare the organization of activities
promoting the moral and ethical development of students under the jurisdiction of the Office of
Sakaeo Educational Service Area. The sample of the study consisted of 379 Pratom Suksa students
in the 2008 academic year, obtained form the multi-stage random sampling method. The variable
of this study was the organization of activities promoting the moral and ethical development of the
students. The instrument used to collect the data was a set of questionnaires concerning ten aspects
of the organization of moral and ethical development activities.
The findings of the study were as follows:
1. Overall, the organization of the activities promoting the moral and ethical development
of Sakaeo Educational Service Area students was at a moderate level. Further study in each aspect
revealed that the aspect of love for the country, religion, and King obtained the highest mean,
followed by the aspect of being grateful and respectful, and the aspect of being honest and
considerate. On the other hand, the aspect of preserving tradition obtained the lowest mean.
2. When classified according to educational service area zones, the organization of the
activities promoting the moral and ethical development of Sakaeo Educational Service Area
students was found to be different at a statistically significant level of 0.05. Further study in each
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aspect showed that the aspect of love for the country, religion, and King, the aspect of being
obedient to parents and teachers, the aspect of being grateful and respectful, the aspect of saving,
and the aspect of being honest and considerate were different at a statistically significant level of
0.05. On the other hand, the aspect of preserving tradition, the aspect of being polite, the aspect of
being patient, the aspect of being diligent, and the aspect of benefiting others and protecting public
property were not different.
3. When classified according to genders, the organization of the activities promoting the
moral and ethical development of Sakaeo Educational Service Area students was not different
overall or in each aspect.
ความสํ าคัญของปัญหา
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขณะนี้ ส่ งผลให้ค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางวัตถุนิยมมากขึ้น และส่ งผลให้เกิดความเสื่ อมถอยทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ตามมา
เป็ นลําดับ มนุ ษย์ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้มากขึ้น แก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรี ยบกัน โดยไม่
คํานึ งถึงความผิดชอบชัว่ ดี มีการเบียดเบียนซึ่ งกันและกัน เกิดปั ญหาความเสื่ อมโทรมทางด้านจิตใจ
ปั ญ หาการละเมิ ด สิ ทธิ เ ด็ ก และสตรี ปั ญ หาความประพฤติ มิช อบในวงราชการ นอกจากนั้น ยัง มี
วัฒนธรรมจากต่างประเทศที่หลัง่ ไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้น ทําให้คนไทยขาดคุณธรรม
จริ ยธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541 : 6)
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันหนึ่ งที่มีส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็ น “ทรัพยากร
มนุษย์” ที่มีคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ฉะนั้นการสอนอบรมให้ความรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนซึ่ง
เป็ นเยาวชนของชาติมีคุณธรรมจริ ยธรรม จึงเป็ นหน้าที่สาํ คัญอย่างยิง่ ที่โรงเรี ยนต้องส่ งเสริ มให้มีข้ ึน
ในรู ปแบบที่หลากหลาย นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน เช่นการจัดโครงการ หรื อ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นคนดีของสังคมอันจะเป็ นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติสืบไป
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ต่างพยายามที่จะฝึ กฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนให้รู้ผดิ ชอบชัว่ ดีมากขึ้น โดยหลายฝ่ ายหวังว่าการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมในโรงเรี ยนจะเป็ น
เสมื อนสายป่ านที่คอยเหนี่ ยวรั้ งและชุ ดดึ งให้เด็กได้มีสภาพจิ ตใจที่เข้าถึงคุ ณงามความดี ของชี วิต
(สุ มน อมรวิวฒ
ั น์, 2546 : 47) เช่ นเดี ยวกันกับกระทรวงศึกษาธิ การที่ ได้กาํ หนดมาตรการใน
แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อหนึ่งว่า เร่ งพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
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ทุกระดับ โดยจัดให้เป็ นวิชาเฉพาะที่ตอ้ งสอนโดยการปฏิบตั ิและสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน วิ ช าอื่ น ๆ รวมทั้ งจั ด กิ จ กรรมเสริ มทุ ก ประเภท
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545 : 7) โดยมีสถานศึกษาทําหน้าที่เป็ นหน่ วยงานให้การศึกษาเพื่อพัฒนา
โดยตรง ซึ่ งการศึ ก ษาในประเทศไทยแบ่ ง เป็ น 4 ระดับ คื อ ระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยในแต่ละระดับต่างมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัด การศึ ก ษาและมี ค วามแตกต่ า งกันออกไป โดยทัว่ ไปเมื่ อพิ จ ารณาถึ งระดับ การศึ ก ษาที่
ครอบคลุมไปทั้งประเทศมี การจัดการศึกษาในทุกท้องที่ และเป็ นหน้าที่หลักของรั ฐบาลที่จะต้อง
ดําเนิ นการให้กบั ประชาชนทุกคน ก็คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา ฉะนั้นจึงถือได้ว่า การศึกษา
ระดับปฐมศึกษาเป็ นการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างยิง่ (สมเกียรติ ทา
นอก, 2539 : 3) และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผูเ้ ข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับแล้ว จะเห็ นว่า
นักเรี ยนประถมศึกษาเป็ นผูม้ ีสภาพเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
การพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่ ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็ นสุ ขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น
นอกจากจะดําเนิ นการด้วยการส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนแล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็เป็ นสิ่ งสําคัญประการหนึ่ งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งการสื่ อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่ งผลกระทบต่อผูค้ นในเชิง
บวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็ นต้นว่าปั ญหาเศรษฐกิจ การระบาดของยาเสพย์ติด ปั ญหา
ครอบครัวซึ่ งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครี ยด ซึ่ งเป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพจิตและ
สุ ขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับนักเรี ยนซึ่ งเป็ น เยาวชนเป็ นอนาคตของชาติ การ
จัดการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 จึงได้กาํ หนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวการปฏิรูปการศึกษาจะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ มีคุณธรรม และจริ ยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ จากกิจกรรม จากประสบการณ์
และจากการทํางานร่ วมกันซึ่ งเป็ นหน้าที่ ของผูจ้ ดั การด้านการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั (2543 : 23) ที่ได้พระราชทานไว้วา่
“…งานด้านการศึกษาเป็ นงานที่สาํ คัญที่สุดอย่างหนึ่ งของชาติ เพราะความเจริ ญและความ
เสื่ อมของชาติน้ นั ขึ้นอยูก่ บั การศึกษาของชาติเป็ นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้
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บ้านเมืองของเราบางส่ วนเสื่ อมทรามลงไปในทางความประพฤติและจิตใจซึ่งเป็ นอาการที่น่า
วิตก ถ้าหากยังคงเป็ นอยูต่ ่อไปเราจะเอาตัวไม่รอด”
การสอนให้นกั เรี ยนมีแต่ความรู ้ โดยขาดคุณธรรม จริ ยธรรม จะเป็ นสิ่ งอันตรายมากเพราะ
อาจจะนําความรู ้ไปใช้ในทางที่ผิดได้ เพราะจริ ยธรรม หมายถึงคุณภาพจิตที่มีอิทธิ พลต่อความ
ประพฤติ แ ละเป็ นเครื่ องบํ า รุ งส่ งเสริ มทางด้ า นจิ ต ใจที่ สํ า คั ญ มาก ถ้ า จิ ต ใจไม่ ส มบู ร ณ์
ร่ างกายก็จะสมบูรณ์ได้ยากยิง่ ดังที่ บรรเทา กิตติศกั ดิ์ (ม.ป.ป.:9) กล่าวไว้วา่
“…การศึกษาย่อมเกี่ยวข้องกับจริ ยธรรม เพราะจริ ยธรรมเป็ นเรื่ องของการประพฤติปฏิบตั ิ
หรื อพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีมาตรการแห่ งความประพฤติดีเป็ นหลัก การตัดสิ นการกระทํา การศึกษา
ต้อ งให้ ค นในสั ง คมมี จิ ต ใจสู ง
มี คุ ณ ธรรมควบคู่ กัน ไปกับ การมี ค วามรู ้ ใ นทางปรั ช ญา
การศึกษา เรามุ่งให้ผมู ้ ีการศึกษามีชีวิตที่ดี คือ พัฒนาจิตใจของคนให้มีคุณธรรมเพื่อให้ชีวิตเกิดสุ ข
เพราะลํา พัง จะให้ ค นมี ค วามรู ้ อ ย่ า งเดี ย วโดยไม่ มี คุ ณ ธรรมย่ อ มเกิ ด อัน ตรายต่ อ ตนเองและ
โดยส่ วนรวม ซึ่ งอาจนําความรู ้ไปใช้ในทางที่ผิดได้ จริ ยธรรม คุณธรรมและการศึกษา จึงมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะต้องพัฒนาจิตใจของคนควบคู่กบั การพัฒนาทางสติปัญญาและความรู ้…”
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ที่นกั เรี ยนจะได้รับใน
การพัฒนาทางด้านจิตใจเพราะถ้านักเรี ยนมีความรู ้ แต่ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม ก็จะเป็ นคนที่ไม่มี
คุณภาพ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศชาติ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึง
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เพื่อจะได้นาํ ผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน
เพื่อให้นักเรี ยนมี ความรู ้ คู่คุณธรรม ตามความมุ่งหมายของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ซึ่ งบัญญัติให้รัฐต้องจัดการศึ กษาอบรมให้ประชาชนมีความรู ้คู่คุณธรรม
โดยทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
คําสํ าคัญ
การจัดกิจกรรม คุณธรรม จริ ยธรรม
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ระดับ การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนั ก เรี ยนในโรงเรี ยน สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสระแก้ว แตกต่างกันตามเขตพื้นที่ การศึ กษา และเพศของนักเรี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในโรงเรี ยน
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว เมื่ อ พิ จ ารณาจากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และเพศของ
นักเรี ยน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ประจําปี การศึกษา 2551 จํานวน 7,265 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
1) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณจาก
สู ตรของทาโร่ ยามาเน่ (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2545 : 108) โดยกําหนดให้มีความน่ าจะเป็ นของความ
ผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ .05 ผลการคํานวณได้ตวั อย่างจํานวน 379 คน
2) การสุ่ มตัวอย่าง
2.1) การสุ่ มตัวอย่างโรงเรี ยน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) ตามเขตพื้นที่การศึกษา
2.2) การสุ่ มนักเรี ยนเพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ คือเลือกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2
ทุกๆ คนที่ 10
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สระแก้ว แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 10 ด้าน
3. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.1 ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเครื่ องมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็นจากตํารา
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ผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผลงานการวิจยั ที่ใช้แบบสอบถามอื่น ๆ
3.2 สร้ า งแบบสอบถามโดยกํา หนดประเด็น ให้ค รอบคลุ ม เกี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสระแก้ว
10 ด้าน
3.3 นําแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมวิทยานิ พนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไขเนื้ อหา และสํานวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
3.4 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ดังแสดงในภาคผนวก
ก ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยแปลความหมายค่าคะแนน ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงกับตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
3.5 นํา แบบสอบถามที่ ผู ้เ ชี่ ย วชาญแก้ไ ขและให้ ค ะแนนแล้ว ไปหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC : Index of Concurrence) โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า หรื อเท่ากับ 0.50
นํา ไปใช้ ส่ ว นข้อที่ มีค่า IOC น้อ ยกว่า 0.50 นํา ไปปรั บปรุ ง แก้ไ ขตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่สุด
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําไปวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค ( C r o n b a c h ’ s α - c o e f f i e i e n t ) ได้ค่าเท่ากับ 0.77
3.7 นําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขอหนังสื อแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความร่ วมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ผูว้ ิจยั ทําแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
และหนังสื อของผูว้ ิจยั เอง ขอความร่ วมมือให้ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนตอบแบบสอบถาม และผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากสถานศึกษาแต่ละอําเภอด้วยตนเองจนครบถ้วน
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับบทบาทในการบริ หารจัดการหลักสู ตรการศึกษา ตามกรอบ
แนวคิดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เป็ น
รายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม แปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ การแปลความหมายของ
Best (ประคอง กรรณสูต, 2538 : 77) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมน้อยที่สุด
5.3 เปรี ยบเทียบระดับของการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 10 ด้าน การโดยการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ค่าที (t – test แบบ independent)
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 สถิติที่ใช้ในการพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่ สถิติในการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
และสถิติที่ใช้หาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ได้แก่ การหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที ( t – test แบบ
independent)
ผลการวิจัย
1. นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมทั้ง 10 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ น
นักกีฬา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ด้าน
เชื่อฟ งบิดา มารดา ผู ปกครอง ครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ ด้านมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ด้านรู จักประหยัดและเก็บออม และด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านมี
กิริยาวาจาสุ ภาพ ด้านมีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร และด้านทําประโยชน แก ผู อื่นและรักษา
สาธารณสมบัติ ไม่แตกต่างกัน
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ค่านิ ยมของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางวัตถุนิยมมากขึ้น ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยเรานั้นจึง
เสื่ อมถอยลง การได้รับการสนับสนุ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมจากทาง โรงเรี ยนยัง
น้อยไป นอกจากนั้นยังมีวฒั นธรรมจากต่างประเทศที่หลัง่ ไหลเข้ามามีอิทธิ พลต่อสังคมไทย มาก
ขึ้น ทําให้คนไทยขาดคุณธรรมจริ ยธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง ดังนั้นครู ผสู ้ อนควรส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์ภกั ดิ์ ปล้องอุดม
(2544 : 98 – 102) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ กับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยน
โสตศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนโสตศึกษาโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย พบว่า มี
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพระว่า ตามปกติทุกวัน
โรงเรี ยนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่ งนักเรี ยนได้ขบั ร้องเพลงชาติทุกวัน และการจัดนิ ทรรศการ
เกี่ ยวกับวันสําคัญต่างๆ เกี่ ยวกับพระราชกรณี ยกิ จของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2544 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่
สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างการ จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มี จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับ ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ส่ วนด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ด้านเชื่อฟ งบิดา มารดา ผู ปกครอง ครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ ด้านมีระเบียบ
และ
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รักษาความสะอาด ด้านมีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร ด้านรู จักประหยัดและเก็บออม ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา ด้านทําประโยชน แก ผู อื่นและรักษาสาธารณสมบัติ อยูใ่ น
ระดับ
ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (อ้างถึงใน พิศาล แช่ ม
โสภา, 2539 : 17-23) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่ องการสอนจริ ยธรรมว่าควรแก้ปัญหา
จริ ยธรรมโดยมุ่งไปที่เด็กและผูใ้ หญ่ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนบันทึกการเข าร วมปฏิบตั ิกิจกรรม
ประเพณี ไทยในโอกาสต่างๆ ผลดีจากการเข าร วมกิจกรรมและข อเสนอแนะในการนําไป
ปฏิบตั ิในโอกาสต อไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วรรณี ปราบวิชิต (2538) ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ อง การศึ กษาพฤติ กรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนต่างประเทศ ผลการวิจยั พบว่า พฤติ กรรมเชิ ง
จริ ยธรรมของเด็กระดับอายุ 15 ปี ด้านการประหยัดอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าสภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ยนแต่ละพื้นที่การศึกษาไม่เหมือนกัน
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั
จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสระแก้ว
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาทุกสถาบันและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะที่เหตุการณ์บา้ นเมือง
ขาดความสามัคคีของคนในชาติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนควรส่ งเสริ มการฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
มารยาทที่ดีงามของไทย เช่น การทําความเคารพ การจัดประกวดมารยาท และการเข้าร่ วมงาน
ประเพณี ต่างๆ เช่น การแห่ เทียนพรรษา การทําบุญตักบาตร ในวันสําคัญทางศาสนา การแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ และครู ควรนํานักเรี ยนไปทัศนะศึกษาตามแหล่งเรี ยนรู ้ และสถานที่ต่างๆ เช่ น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรื อพิพิธภัณฑ์ต่างๆ
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
เพื่อจะได้ทราบว่าควรจะเน้นหรื อต้องคํานึงถึงปัจจัยใดเป็ นพิเศษ
2. ควรศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุที่นกั เรี ยนขาดความสนใจในด้านการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
3. ควรจัดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนในโรงเรี ยนให้
มากขึ้น
4. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
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สุ มน อมรวิวฒั น์. 2546. วิถีการเรียนรู้: คุณลักษณะทีค่ าดหวังในช่ วงวัย. กรุ งเทพมหานคร:
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552
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