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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริม           
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 379 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง แบบหลาย
ขั้นตอน ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้ ตามขอบข่ายของเน้ือหาใน 10 ดา้น  
 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จดักิจกรรมส่งเสริม       
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี 
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ               
ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  อยู่ในระดบัปานกลาง  และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีนํ้ าใจเป็น 
นกักีฬา อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  ดา้น
เช่ือฟ�งบิดา มารดา ผ�ูปกครอง ครูอาจารย ์ ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  ดา้นมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ดา้นรู�จกัประหยดัและเก็บออม และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีนํ้ าใจเป็นนกักีฬา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้นมี
กิริยาวาจาสุภาพ  ดา้นมีความอดทน ขยนัหมัน่เพียร และดา้นทาํประโยชน�แก�ผ�ูอ่ืนและรักษา
สาธารณสมบติั ไม่แตกต่างกนั 
 3. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดา้น พบวา่  ไม่แตกต่างกนั 
 
                                                             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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 กระแสการเปล่ียนแปลงทางสงัคมขณะน้ี ส่งผลใหค่้านิยมของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางวตัถุนิยมมากข้ึน  และส่งผลให้เกิดความเส่ือมถอยทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตามมา
เป็นลาํดบั มนุษยย์ิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ไดม้ากข้ึน แก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบกนั โดยไม่
คาํนึงถึงความผิดชอบชัว่ดี มีการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมทางดา้นจิตใจ 
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ปัญหาความประพฤติมิชอบในวงราชการ นอกจากนั้ นยงัมี
วฒันธรรมจากต่างประเทศท่ีหลัง่ไหลเขา้มามีอิทธิพลต่อสงัคมไทยมากข้ึน ทาํใหค้นไทยขาดคุณธรรม
จริยธรรมในการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้ง (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2541 : 6) 
 โรงเรียนเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีส่วนในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็น “ทรัพยากร
มนุษย”์ ท่ีมีคุณธรรมตามความตอ้งการของสังคม ฉะนั้นการสอนอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหน้กัเรียนซ่ึง
เป็นเยาวชนของชาติมีคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนตอ้งส่งเสริมใหมี้ข้ึน
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่นการจดัโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อพฒันาให้นกัเรียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพียบพร้อม ดว้ยคุณธรรม   
จริยธรรม เป็นคนดีของสงัคมอนัจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการท่ีจะพฒันาประเทศชาติสืบไป 
 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในปัจจุบนัต่างพยายามท่ีจะฝึกฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนใหรู้้ผดิชอบชัว่ดีมากข้ึน โดยหลายฝ่ายหวงัว่าการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจะเป็น
เสมือนสายป่านท่ีคอยเหน่ียวร้ังและชุดดึงให้เด็กไดมี้สภาพจิตใจท่ีเขา้ถึงคุณงามความดีของชีวิต 
(สุมน อมรวิวฒัน์, 2546 : 47) เช่นเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้กาํหนดมาตรการใน
แผนพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ขอ้หน่ึงวา่ เร่งพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน 
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                ทุกระดบั โดยจดัให้เป็นวิชาเฉพาะท่ีตอ้งสอนโดยการปฏิบติัและสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในกระบวนการเ รียนการสอน  วิชา อ่ืนๆ  รวมทั้ งจัด กิจกรรมเสริมทุกประเภท 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 7) โดยมีสถานศึกษาทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานให้การศึกษาเพื่อพฒันา
โดยตรง  ซ่ึงการศึกษาในประเทศไทยแบ่งเป็น  4 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา โดยในแต่ละระดบัต่างมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาและมีความแตกต่างกันออกไป โดยทัว่ไปเม่ือพิจารณาถึงระดับการศึกษาท่ี
ครอบคลุมไปทั้งประเทศมีการจดัการศึกษาในทุกทอ้งท่ี และเป็นหน้าท่ีหลกัของรัฐบาลท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการให้กบัประชาชนทุกคน ก็คือ การศึกษาระดบัประถมศึกษา ฉะนั้นจึงถือไดว้่า การศึกษา
ระดบัปฐมศึกษาเป็นการศึกษา  ขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งยิ่ง (สมเกียรติ ทา
นอก, 2539 : 3)  และเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของผูเ้ขา้รับการศึกษาในแต่ละระดบัแลว้ จะเห็นว่า
นกัเรียนประถมศึกษาเป็นผูมี้สภาพเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
 การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงัโดยผา่นกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนแลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนก็เป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงของการพฒันา เน่ืองจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งการส่ือสาร เทคโนโลยต่ีางๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิง
บวกแลว้ ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกนั เป็นตน้ว่าปัญหาเศรษฐกิจ    การระบาดของยาเสพยติ์ด ปัญหา
ครอบครัวซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข ์ ความวิตกกงัวล ความเครียด ซ่ึงเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกบันกัเรียนซ่ึงเป็น เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ การ
จดัการศึกษาของไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงไดก้าํหนดความมุ่งหมาย
และหลกัการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เตม็ตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลตามจุดมุ่งหมายดงักล่าวการปฏิรูปการศึกษาจะเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยให้
ผูเ้รียนมีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ จากกิจกรรม จากประสบการณ์ 
และจากการทาํงานร่วมกนัซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูจ้ดัการดา้นการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั (2543 : 23) ท่ีไดพ้ระราชทานไวว้า่ 
 “…งานดา้นการศึกษาเป็นงานท่ีสาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความ
เส่ือมของชาตินั้นข้ึนอยูก่บัการศึกษาของชาติเป็นขอ้ใหญ่ ตามขอ้เทจ็ท่ีทราบกนัดีแลว้ ระยะน้ี 
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บา้นเมืองของเราบางส่วนเส่ือมทรามลงไปในทางความประพฤติและจิตใจซ่ึงเป็นอาการท่ีน่า
วิตก ถา้หากยงัคงเป็นอยูต่่อไปเราจะเอาตวัไม่รอด” 

 การสอนใหน้กัเรียนมีแต่ความรู้ โดยขาดคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นส่ิงอนัตรายมากเพราะ
อาจจะนาํความรู้ไปใชใ้นทางท่ีผิดได ้ เพราะจริยธรรม หมายถึงคุณภาพจิตท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ประพฤติและ เ ป็น เค ร่ืองบํา รุง ส่ง เส ริมทางด้าน จิตใจ ท่ีสําคัญมาก  ถ้า จิตใจไ ม่สมบูรณ์                 
ร่างกายกจ็ะสมบูรณ์ไดย้ากยิง่ ดงัท่ี บรรเทา กิตติศกัด์ิ (ม.ป.ป.:9) กล่าวไวว้า่  

 “…การศึกษายอ่มเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม เพราะจริยธรรมเป็นเร่ืองของการประพฤติปฏิบติั
หรือพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีมาตรการแห่งความประพฤติดีเป็นหลกั การตดัสินการกระทาํ การศึกษา
ต้องให้คนในสังคมมีจิตใจสูง มีคุณธรรมควบคู่กันไปกับการมีความรู้ในทางปรัชญา                
การศึกษา เรามุ่งให้ผูมี้การศึกษามีชีวิตท่ีดี คือ พฒันาจิตใจของคนใหมี้คุณธรรมเพื่อใหชี้วิตเกิดสุข 
เพราะลําพังจะให้คนมีความรู้อย่างเดียวโดยไม่มีคุณธรรมย่อมเกิดอันตรายต่อตนเองและ                           
โดยส่วนรวม ซ่ึงอาจนาํความรู้ไปใชใ้นทางท่ีผิดได ้ จริยธรรม คุณธรรมและการศึกษา จึงมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจะตอ้งพฒันาจิตใจของคนควบคู่กบัการพฒันาทางสติปัญญาและความรู้…” 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงตระหนักถึงความสาํคญัและประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บใน
การพฒันาทางดา้นจิตใจเพราะถา้นกัเรียนมีความรู้ แต่ขาดคุณธรรมจริยธรรม ก็จะเป็นคนท่ีไม่มี            
คุณภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศชาติ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง              
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เพื่อจะไดน้าํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานกิจการนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย              
พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงบญัญติัให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม                    
โดยทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
 
คาํสําคญั 
  การจดักิจกรรม   คุณธรรม  จริยธรรม   
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

 ระดับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด                  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ แตกต่างกันตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเพศของนักเรียน 
หรือไม่  อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เม่ือพิจารณาจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเพศของ             
นกัเรียน 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ประจาํปีการศึกษา 2551 จาํนวน  7,265   คน   

 1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
  1)  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  ในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจาก

สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 108) โดยกาํหนดให้มีความน่าจะเป็นของความ
ผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนไดเ้ท่ากบั .05 ผลการคาํนวณไดต้วัอยา่งจาํนวน  379  คน   
  2)  การสุ่มตวัอยา่ง 
   2.1) การสุ่มตวัอยา่งโรงเรียน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2.2) การสุ่มนกัเรียนเพื่อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ใชก้ารเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบมีระบบ คือเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 และเขต 2 
ทุกๆ คนท่ี 10 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัด               
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้  แบ่งเป็น  2  ตอน  คือ 
   ตอนท่ี    1   เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี    2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ              
นกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 10  ดา้น 

 3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 3.1  ศึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็นจากตาํรา 
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ผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และผลงานการวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามอ่ืน ๆ   
 3.2 สร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดประเด็นให้ครอบคลุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรม                   
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว           
10  ดา้น  

 3.3 นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหา  และสาํนวนภาษาท่ีใช ้ ตลอดจนความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 3.4 นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ดงัแสดงในภาคผนวก 
ก ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี ความสอดคลอ้ง 
ระหวา่งคาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ  โดยแปลความหมายค่าคะแนน  ดงัน้ี 
 +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงกบัตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
      0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  -1  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   

  3.5 นําแบบสอบถามท่ีผู ้เ ช่ียวชาญแก้ไขและให้คะแนนแล้ว ไปหาค่าดัชนีความ                
สอดคลอ้ง (IOC : Index of Concurrence) โดยเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า หรือเท่ากบั 0.50  
นําไปใช้  ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 นําไปปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญ   
เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 3.6 นาํแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  แลว้นาํไปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการ

หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ( C r o n b a c h ’ s  α - c o e f f i e i e n t )   ไดค่้าเท่ากบั 0.77 
 3.7  นาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง   
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.1  ขอหนงัสือแนะนาํตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์     ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์ เพื่อขอความร่วมมือจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เพื่ออาํนวยความ
สะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.2  ผูว้ิจยัทาํแบบสอบถาม  พร้อมหนังสือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
และหนงัสือของผูว้ิจยัเอง ขอความร่วมมือให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม  จากสถานศึกษาแต่ละอาํเภอดว้ยตนเองจนครบถว้น   
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 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.1  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนแลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมดตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทในการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษา ตามกรอบ
แนวคิดโดยใชค่้าเฉล่ีย  (Mean : X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation : S.D.)  เป็น
รายขอ้ รายดา้น และโดยภาพรวม  แปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ ์การแปลความหมายของ 
Best   (ประคอง  กรรณสูต, 2538 : 77)   ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.50  -  4.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมมาก  
  ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50  -  2.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00-  1.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมนอ้ยท่ีสุด 

 5.3  เปรียบเทียบระดบัของการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน            
ในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 10  ดา้น การโดยการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียจากการวิเคราะห์ค่าที (t – test  แบบ  independent)  
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล     
   6.1  สถิติท่ีใชใ้นการพรรณา  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
   6.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ สถิติในการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
และสถิติท่ีใชห้าความเช่ือมัน่ ของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
  6.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  คือ  การทดสอบค่าที ( t – test แบบ  
independent)  
 
ผลการวจัิย 
 1. นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จดักิจกรรมส่งเสริม       
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทั้ง 10 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ               
ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  อยู่ในระดบัปานกลาง  และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีนํ้ าใจเป็น 
นกักีฬา อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

80 

 2. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  ดา้น
เช่ือฟ�งบิดา มารดา ผ�ูปกครอง ครูอาจารย ์ ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  ดา้นมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ดา้นรู�จกัประหยดัและเก็บออม และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีนํ้ าใจเป็นนกักีฬา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้นมี
กิริยาวาจาสุภาพ  ดา้นมีความอดทน ขยนัหมัน่เพียร และดา้นทาํประโยชน�แก�ผ�ูอ่ืนและรักษา
สาธารณสมบติั  ไม่แตกต่างกนั 
 3. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดา้น พบวา่  ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1. นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จดักิจกรรมส่งเสริม       
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางนั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ค่านิยมของคนในสังคม
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางวตัถุนิยมมากข้ึน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของไทยเรานั้นจึง
เส่ือมถอยลง การไดรั้บการสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากทาง โรงเรียนยงั
นอ้ยไป  นอกจากนั้นยงัมีวฒันธรรมจากต่างประเทศท่ีหลัง่ไหลเขา้มามีอิทธิพลต่อสังคมไทย    มาก
ข้ึน ทาํใหค้นไทยขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นครูผูส้อนควรส่งเสริมการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพภ์กัด์ิ ปลอ้งอุดม 
(2544 : 98 – 102) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํกบัวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน
โสตศึกษา พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนโสตศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย� พบว่า มี
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพระว่า ตามปกติทุกวนั 
โรงเรียนจะตอ้งเขา้แถวเคารพธงชาติ  ซ่ึงนกัเรียนไดข้บัร้องเพลงชาติทุกวนั และการจดันิทรรศการ
เก่ียวกบัวนัสําคญัต่างๆ เก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ประถมศึกษาพุทธศกัราช 2544 ท่ีว่าการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างการ  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ส่วนดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   
ดา้นเช่ือฟ�งบิดา มารดา ผ�ูปกครอง ครูอาจารย ์ ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่ ดา้นมีระเบียบ
และ 
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รักษาความสะอาด ดา้นมีความอดทน ขยนัหมัน่เพียร  ดา้นรู�จกัประหยดัและเก็บออม ดา้นความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีนํ้ าใจเป็นนกักีฬา ดา้นทาํประโยชน�แก�ผ�ูอ่ืนและรักษาสาธารณสมบติั อยูใ่น
ระดบั         ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธวชัชยั  ชยัจิรฉายากุล (อา้งถึงใน พิศาล  แช่ม
โสภา, 2539 : 17-23)  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นในเร่ืองการสอนจริยธรรมว่าควรแกปั้ญหา
จริยธรรมโดยมุ่งไปท่ีเด็กและผูใ้หญ่ และส่งเสริมให้นกัเรียนบนัทึกการเข�าร�วมปฏิบติักิจกรรม
ประเพณีไทยในโอกาสต่างๆ ผลดีจากการเข�าร�วมกิจกรรมและข�อเสนอแนะในการนาํไป
ปฏิบติัในโอกาสต�อไป   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณี  ปราบวิชิต (2538)  ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเดก็ระดบัอาย ุ 15 ปี ดา้นการประหยดัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดลอ้มของ           
โรงเรียนแต่ละพื้นท่ีการศึกษาไม่เหมือนกนั  
 3. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยั        
  จากผลการวิจยัพบว่า นักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว          
จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด             
ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทุกสถาบนัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบั
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสภาวะท่ีเหตุการณ์บา้นเมือง
ขาดความสามคัคีของคนในชาติ ดงันั้นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนควรส่งเสริมการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั
มารยาทท่ีดีงามของไทย เช่น การทาํความเคารพ การจดัประกวดมารยาท และการเขา้ร่วมงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น การแห่เทียนพรรษา  การทาํบุญตกับาตร ในวนัสาํคญัทางศาสนา  การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ และครูควรนาํนักเรียนไปทศันะศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีต่างๆ เช่น    
โบราณสถาน โบราณวตัถุ หรือพิพิธภณัฑต่์างๆ  
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ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน  
เพื่อจะไดท้ราบวา่ควรจะเนน้หรือตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัใดเป็นพิเศษ 
 2.  ควรศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุท่ีนกัเรียนขาดความสนใจในดา้นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของไทย 
 3.  ควรจดัอบรมเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัครูผูส้อนและนกัเรียนในโรงเรียนให ้
มากข้ึน 
 4.  ควรศึกษาการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ  
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