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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูวิจัยแบงการ
วิจัยออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนการศึกษาสภาพปญหาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง กลุม
ตัวอยางที่ใชเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการภาคกลาง จํานวน 8 คน โดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage
Sampling) เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก ตอนที่ 2 การสรางและ
พัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน มาสนทนากลุม (Focus
Group) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ตอนที่ 3 เปน
การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชเปนผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง จากโรงเรียน 300
โรงเรียน โดยเปนผูบริหารสถานศึกษา 300 คน ครู 300 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยางมาจากการสุม
แบบหลายข้ันตอน

ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเ รียนระดับประถมศึกษา สัง กัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง จากการสัมภาษณพบวา คุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนที่มีปญหามาก ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ การใฝเรียนรู ความอดทนอดกลั้น การมีจิตอาสาหรือการเสียสละเพ่ือสวนรวม
ความกตัญูกตเวที และความซื่อสัตยสุจริต
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2. รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวย
หลักสูตรแบบกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม การจัดกิจกรรมเสริมประเภท
เสริมสรางความสัมพันธ การใชตนแบบทางพฤติกรรม การใชการเสริมแรงทางบวก และการ
ประชาสัมพันธโดยใชบุคคล

3. การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการภาคกลาง ในภาพรวมมีความ
เปนไปไดระดับมาก มีคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.29 และ 0.67 ตามลําดับ

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop the model for enhancing

morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic Education. The
sample was divided into three parts. The first part was the study of the current state
and problems of the morals and ethics of 8 directors and teachers who were
responsible for student activation for promoting morals and ethics in Primary School
under the Office of the Basic Education Commission in the Central Inspection
randomized by Multi-Stage Sampling. The research instrument of this study used a
deep interviewing. The second part was building and development of the model for
enhancing morals and ethics in Primary School under the Office of the Basic
Education Commission by the focus group discussion of 12 experts. The research
instrument used in this study was the principle of research instrument construction.
The third part was the study of the possible of the model for enhancing morals and
ethics in Primary School under the Office of the Basic Education Commission in the
Central Inspection. The sample was 300 schools including 300 directors and 300
teachers randomized by Multi-Stage Sampling.

The results of the study were as follows:
1. The problems of morals and ethics of the students in Primary School

under the Office of the Basic Education Commission in the Central Inspection were
the high level comprising discipline, perseverance, responsibility, desire for
knowledge, patience, public consciousness/ generous hospitality, gratitude integrity
and honesty.

2. The model for enhancing morals and ethics in Primary School included a
activity Curriculum, behavioral Domain, joint Programs, observational learning or
behavioral modeling, positive reinforcement and public relations by person.
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3. A verification of the model for enhancing morals and ethics in Primary
School according to the school directors and teachers in Primary School under the
Office of the Basic education Commission in the Central Inspection as a whole was at
a high level. Mean and standard deviation were 4.29 and 0.67 respectively.

คําสําคัญ
การพัฒนารูปแบบ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ความสําคัญของปญหา
ปจจุบันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนไป โดยเปนผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศไทย
ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสํานึก
สาธารณะ ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวมทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง
นําไปสูปญหาทางสังคมตางๆ อาทิ ปญหาเด็กและเยาวชนปญหาการขาดสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว รวมทั้งปญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2550) ปญหาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทยในปจจุบัน นั้นมีปจจัยแหง
เหตุและปญหาเกิดจากการที่เด็กไทยในปจจุบันขาดจิตสํานึกสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม ไม
คิดทําประโยชนเพ่ือบานเมือง ไรระเบียบวินัย ความซื่อสัตยและเสียสละ และยังติดเกม ตกเปนเหยื่อ
โฆษณา หนีไมพนเร่ืองความรุนแรง เร่ืองเพศ มีแนวโนมติดอบายมุข ยาเสพติด สื่อลามก เลนการพนัน
(ตุลย ณ ราชดําเนิน, 2554) นอกจากนี้ยังพบวา ปญหาคุณธรรมจริยธรรมเกิดจากสถาบันหลักทาง
สังคมที่มีบทบาทสําคัญตอการปลูกฝงศีลธรรมใหสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และอบรมหลอหลอมให
ความรูแกเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็งลดลง สถาบันครอบครัวที่เคยมีระบบเครือญาติในการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และมีความเขมแข็งในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝงศีลธรรมและคานิยมที่ดีงาม
ใหแกลูกหลานเร่ิมเปราะบางลง เนื่องจากวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนไปมีลักษณะตางคนตางอยู ตองดิ้นรน
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน สงผลตอความสัมพันธในครอบครัวออนแอลง ปญหาการหยารางเพ่ิมมากข้ึน
และมีครอบครัวมากกวารอยละ 40 ไมมีความสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันวิถีชีวิต
สมัยใหมมีผลใหความเชื่อศรัทธาในหลักศาสนาเสื่อมถอย การใชประโยชนจากศาสนสถานซึ่งมี
มากกวา 3 หมื่นแหงทั่วประเทศและการประกอบกิจทางศาสนานอยลงอยูในวงแคบและในกลุม
ผูสูงอายุเปนหลัก สวนสถาบันการศึกษาเปลี่ยนจากในอดีตที่มีสัมพันธเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและความรูในการดําเนินชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในสังคม ปจจุบันเปนระบบการศึกษาที่มุงเนนหลักวิชา ใหความสําคัญกับใบรับรอง
การศึกษามากกวาความรูที่นํามาปฏิบัติจริง การเรียนการสอนเนนการทองจํามากกวาความเขาใจและ
นําไปปฏิบัติได ไมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต,ิ 2550) เปนผลใหการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจขาดความสมดุลกับการพัฒนา
ทางดานจิตใจ จึงกอใหเกิดเปนปญหาทางสังคมตามมา (อรอุมา เจริญสุข, 2552) การแกไขพฤติกรรม
ที่ไมดีของเด็ก จะตองแกไขทันทีเมื่อมีพฤติกรรมที่ไมดีเกิดข้ึน ไมควรปลอยใหพฤติกรรมที่ไมดีเกิดซ้ํา
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แลวซ้ําเลา เพราะการเกิดซ้ําจะบมเพาะใหเกิดเปนนิสัยและมีผลตอเด็กไปจนชั่วชีวิต นิสัยเด็กเปลี่ยน
ได โดยที่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเด็กไดในระยะสั้น ๆ (1-3 เดือน) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ควรเร่ิมตั้งแตวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในวัยเรียนเพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่มีจิตใจที่สมบูรณ ดังที่
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ไดใหสัมภาษณไวทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ในรายการเชาขาวขน เมื่อวันที่
14 กันยายน 2553 วา ถาปลูกฝงใหเด็กเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมแลว ความเกงจะตามมาเอง
สังคมตองการคนดี ปญหาตาง ๆ ที่พบในปจจุบันนี้ เกิดจากสังคมมีคนเกงแลวไมมีคุณธรรม คนเกงจึง
กอปญหาตาง ๆ มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนิสัยเด็กใหเปนคนดี ผูบริหารและครูทั้งโรงเรียนตอง
รวมมือกันดําเนินการเปลี่ยนนิสัยที่ไมดีของเด็กพรอมกันทั้งโรงเรียนอยางตอเนื่อง (อาจอง ชุมสาย ณ
อยุธยา, 2553) สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคท่ีสังคมไทยตองการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงถือเปนหนาท่ีท่ีตองสถานศึกษาตองปลูกฝงหรือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตั้งแตระดับประถมศึกษาเพ่ือใหเด็กและเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีของสังคม ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางและพัฒนา
รูปแบบในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขึ้นเพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษาอื่นๆ นําไปปรับใชให
เหมาะกับสภาพปญหาและบริบทของตนเองตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงคแกผูเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

ที่เหมาะสมควรเปนรูปแบบใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง (เขตตรวจราชการ
ที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง)
โดยใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุม จังหวัดละ 1 โรงเรียน โดย
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผู รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา จํานวน 8 คน
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ตอนที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยตอนนี้ผูวิจัยใชเทคนิค
การสนทนากลุม (Focus Group) กับผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัยกําหนด จํานวน 12 คน

ตอนที่ 3 การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบและการนําเสนอรูปแบบ โดยผูวิจัยไดนําราง
รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 300 คน และครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา จํานวน 300 คน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง เปนผู
ประเมินรูปแบบโดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นและใชเคร่ืองมือที่เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา ชนิด 5 ตัวเลือก ตามแนวคิดของ Likert การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู สวนใหญคิดวาปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีปญหาอยูในระดับมากและคุณธรรมจริยธรรมที่มีปญหามาก ไดแก 1) ความมีระเบียบ
วินัย 2) ความขยันหมั่นเพียร 3) ความรับผิดชอบตอหนาที่ 4) การใฝเรียนรู 5) ความอดทนอดกลั้น 6)
การมีจิตอาสาหรือการเสยีสละเพ่ือสวนรวม 7) ความกตัญูกตเวที และ8) ความซื่อสัตยสุจริต

2. รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 1) หลักสูตรแบบกิจกรรม 2) การจัดการ
เรียนการสอนเชิงพฤติกรรม 3) การจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ 4) การใช
ตนแบบทางพฤติกรรม 5) การใชการเสริมแรงทางบวก 6) การประชาสัมพันธโดยใชบุคคล
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. การกําหนดหลักการและวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนาหลักสตูรแบบกิจกรรม และกําหนด
โครงการพัฒนา

2. โครงสรางสาระสําคัญท่ีสอดคลองกับหลักการบริหารสถานศึกษา 4 งาน ไดแก
1) งานวิชาการ 2) งานบริหารท่ัวไป 3) งานบุคลากร 4) งานงบประมาณ

3. การนําไปสูการปฏิบัติ
3.1 การสรางหลักสูตรแบบกิจกรรมเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี

สถานศึกษาตองการ
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม/ประสบการณตรง
3.3 จัดกิจกรรมเสริม/พัฒนาผูเรียน
3.4 การประชาสัมพันธโดยใชบคุคล
3.5 สรางตนแบบทางพฤติกรรม
3.6 การเสริมแรงทางบวก

4. การนิเทศติดตามและประเมินผล

เง่ือนไขขอจํากัด
1. เง่ือนไขความสําเร็จ ไดแก การบริหารแบบมีสวนรวม (บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและชุมชน/
ผูปกครองตองรวมมือกัน) การฝกกิจกรรมท่ีตองการใหเปนนิสัยตองใชเวลาฝกตอเน่ืองกันอยางนอย
ประมาณ 21-30 วัน มีการนิเทศติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ควรกําหนดคณุธรรมไวเปน
สวนหน่ึงของวิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณ และยุทธศาสตรโรงเรียน มีโครงการรองรับและจัด
งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ การประชาสัมพันธโดยใชบุคคลใชผานสื่อตางๆ ใหหลากหลายตาม
สภาพและบริบทของสถานศึกษา ใชรูปแบบน้ีสําหรับคุณธรรมจริยธรรม 14 ขอท่ีผูวิจัยกําหนด
2. เง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรค ไดแก โรงเรียนท่ีมีนักเรียนนับถือศาสนาอืน่ท่ีไมใชศาสนาพุทธตองปรับ
กิจกรรมใหเหมาะแกศาสนาน้ันๆ

รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสพฐ.
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3. การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู ในภาพรวมมีความเปนไปไดระดับมาก มีคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 4.29 และ 0.67 ตามลําดับ ถาพิจารณารายดานพบวา องคประกอบของรูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีความเปนไปไดระดับมาก เรียงตามลําดับมาก
ไปนอย คือ การใชการเสริมแรงทางบวก การเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม การใชหลักสูตรแบบ
กิจกรรม การใชตนแบบทางพฤติกรรม การใชกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ และการ
ใชการประชาสัมพันธโดยใชบุคคล ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ ตามลําดับ

อภิปรายผล
สมควรนํามาอภิปรายผล 3 ประเด็น คือ สภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง ดังนี้

1. สภาพปจจุบันปญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครู พบวา ปญหาคุณธรรมจริยธรรมที่พบใน

นักเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ การใฝเรียนรู ความอดทนอดกลั้น การมีจิตอาสาหรือการเสียสละเพ่ือสวนรวม ความกตัญู
กตเวที และความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ของ สุทธิวรรณ และคนอ่ืนๆ (2550) ที่พบวา สภาพปญหาคุณธรรมในสังคมไทยที่เปนอยู ที่
มีการประพฤติปฏิบัติอยูในระดับต่ําสุด 6 อันดับ คือ ความเสียสละ ความซื่อสัตย ความอดทน ความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ และความมีวินัย ซึ่งตรงกับคุณธรรมจริยธรรมตามที่หลักสูตร
แกนกลางตองการใหเกิด ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตอาสา ความ
รับผิดชอบ และการใฝเรียนรู และตรงกับที่สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
(สมศ.) กําหนดตัวบงชี้ดานผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมดานความกตัญูกตเวที และมีจิตสาธารณะ
ปญหาตาง ๆ สวนหนึ่งมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การประกอบอาชีพของผูปกครอง และปญหา
ครอบครัวแตกแยก และพบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบางกิจกรรม
ชวยใหนักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมบางอยางดีข้ึน

2. รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จากการจัดกลุมสนทนาของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่มีความรูความชํานาญดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานหลักสูตรและการสอน และดานบริหารการศึกษา ไดใหความเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเห็นดังนี้ รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาควรประกอบดวย 1. หลักสูตรแบบกิจกรรม 2. การจัดการเรียนการ
สอนเชิงพฤติกรรม 3. การจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ 4. การใชตนแบบทาง
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พฤติกรรม 5. การใชการเสริมแรงทางบวก 6. การประชาสัมพันธโดยใชบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ของ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และคนอ่ืนๆ
(2550) ที่พบวา วิธีการที่ควรนํามาใชในการสงเสริมคุณธรรมใหกับสังคม ไดแก การเปนแบบอยางที่ดี
ของบุคคลใกลตัว หรือบุคคลในชุมชน ไดแก พอแม ผูปกครอง ผูนํา ตองประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยาง
ที่ดี การใหการศึกษาอบรมการสงเสริมคุณธรรม ทุกระดับในสถานศึกษา กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติ
หรือการมีสวนรวมการสงเสริมคุณธรรม จัดทําเปนหลักสูตร การเสริมแรงดวยการสงเสริมและให
กําลังใจแกคนดีมีคุณธรรม การประชาสัมพันธแพรกระจายคุณธรรมดวยการยกยองคนดีมีพฤติกรรม
ใหเปนตนแบบแกคนในสังคม

3. การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จากการศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง
ซึ่งประกอบดวย 1. หลักสูตรแบบกิจกรรม 2. การจัดการเรียนการสอนเชิงพฤติกรรม 3. การจัด
กิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ 4. การใชตนแบบทางพฤติกรรม 5. การใชการเสริมแรง
ทางบวก 6. การประชาสัมพันธโดยใชบุคคล โดยใชกลุมตัวอยาง 300 โรงเรียน เปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 300 คน และครูผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา จํานวน 300 คน พบวา รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ทีผู่วิจัยสรางข้ึนในภาพรวม แตละองคประกอบมีความเปนไปไดระดับมาก

ดานการใชหลักสูตรแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ
สามารถใชสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไดสอดคลองกับงานวิจัยของ จิมมี่ ทองพิมพ (2552)
ที่พบวา การพัฒนาหลักสูตรแบบกิจกรรมสําหรับฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สามารถพัฒนาคุณลักษณะผูนําที่ดีของนักเรียน ใหเพ่ิมข้ึนได และนักเรียนมี
ความสนใจในการอบรมคร้ังนี้มาก ดานการจัดกิจกรรมเสริมประเภทเสริมสรางความสัมพันธ ชวยใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน
เชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (2552)
ที่กลาววา การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ชวยพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมและกิจกรรมสวนใหญเปนการพัฒนาดาน
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร และความมีน้ําใจ สวนกิจกรรมดานสังคมสวน
ใหญเปนการพัฒนากิริยามารยาท การมีจิตสาธารณะ (บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน) และการทํางานกลุม กิจกรรมที่มีรูปแบบการรณรงคขอความรวมมือ
ประสบความสําเร็จมากที่สุด ดานการใชตนแบบทางพฤติกรรม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และศศิกาญจน ทวิสุวรรณ
(2552) ที่กลาววา การสงเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ ใหกลุมเด็ก/เยาวชน ในระบบโรงเรียน คือ
การเปนแบบอยางที่ดี การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และพบวา ดานการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุดในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดานการใชการเสริมแรงทางบวก ชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
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สอดคลองกับ ทฤษฎีทางจริยธรรมของ โคลเบิรก (Kohlberg, 1981) ที่กลาววา เด็กอายุระหวาง 7-
10 ป รักษาผลประโยชนของตนเปนใหญ เปนลักษณะของการเห็นความสําคัญและพอใจที่จะ
ประพฤติ ซึ่งเปนผลใหตนไดรับรางวัลและสิ่งตอบแทน และคํานึงถึงการไดรับการตอบแทนเปนหลัก
สวนดานการใชตนแบบทางพฤติกรรมและการประชาสัมพันธโดยใชบุคคลสอดคลองกับทฤษฎีทาง
จริยธรรมของ โคลเบิรก (ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 2553) ที่กลาววา เด็กอายุ 10-13 ป ตองการการ
ยอมรับของกลุม การทําตามความคาดหวังของบุคคลที่มีความสําคัญในทัศนะของเด็ก เด็กตองคลอย
ตามการชักจูงของผูอ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือนหรือผูใหญที่ใกลชิด พฤติกรรมดีเปนพฤติกรรมที่กลุมหรือคน
ที่เด็กนับถือเห็นวาดี

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

สถานศึกษาควรนํารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใชสงเสริมหรือแกปญหา
คุณธรรมจริยธรรม อยางตอเนื่องตลอดป รวมทั้งผูบริหาร และครู ควรเปนตนแบบที่ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติใหมีคุณธรรมจริยธรรม และยกยองใหการเสริมแรงทางบวกแกนักเรียนที่เปนตนแบบที่ดีใหกับ
เพ่ือนๆ และนองๆ

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรมีการนํา รูปแบบการสงเส ริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปทําการวิจัยและพัฒนาใน
สถานศึกษากลุมใหม โดยดําเนินการตามกระบวนการของรูปแบบอยางสมบูรณ และกําหนดกลุม
ควบคุมเพ่ือศึกษาผลการทดลอง

2.2 การวิจัยคร้ังนี้มิไดนํารูปแบบไปทดลองใช จึงควรมีการวิจัยเพ่ือประเมินผลการใช
รูปแบบที่พัฒนาข้ึนนี้ และพัฒนาคูมือการใชรูปแบบตอไป

บรรณานุกรม
จิมมี่ ทองพิมพ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางลักษณะผูนําท่ีดีของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธ  ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา).นครราชสีมา:
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล.

ตุลย ณ ราชดําเนิน. (2554). ขาวสดออนไลน (เลาะเลียบคลองผดุง) . สืบคนจาก
http://www.kroobannok.com

ปรียาพร วงคอนุตรโรจน. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ.
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค

ความรู (องคการมหาชน) (2552). รายงานวิจัยโครงการเรงสรางคุณลักษณะท่ีดีของเด็ก
และเยาวชนไทย. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนยคุณธรรม.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554). สืบคนจาก http://www.nesdb.go.th



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

22

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และคนอ่ืน ๆ. (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และศศิกาญจน ทวิสุวรรณ. (2552). รายงานการวิจัยเรื่อง การสงเสริม
คุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ.
กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

อรอุมา เจริญสุข. (2552). การพัฒนาโมเดลตัวแปรกํากับท่ีมีการสงผานสมรรถนะการตัดสินใจ
ทางจริยธรรมและจิตลักษณะตามสถานการณของพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียน:
การประยุกตใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ทฤษฎีตนไมจริยธรรม และทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรม. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2553). คุณธรรมนําความรู. กรุงเทพฯ: ฟรีมายด.
Kohlberg, Lawrence (1981). Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of

Moral Development. San Francisco, CA: Harper & Row.


