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การวิจยั ครั้งนีม้ ี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
ของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยีจํานวน 190 คน นักเรียนจํานวน 3,234
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติ ที่ใชในการวิจยั คือ คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ครูและนักเรียนมีความเห็นตรงกันวาวิธีที่ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาในวิธีแรกคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูกบั กิจกรรม
การเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง กิจกรรมของโรงเรียนที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และการกําหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาตามความคิดเห็นของครูคือ ครูควรเปน
แบบอยางที่ดใี นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน ควรมีการปรับปรุงหองน้ําใหสะอาด และควร
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่ที่มุงเนนกิจกรรมสรางประโยชนเพื่อสวนรวม
แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาตามความคิดเห็นของนักเรียน คือ ครู
ควรเพิ่มความเอาใจใสตอความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง และใหทกุ
คนมีสวนรวมในการปฏิบัติ และควรมีความเขมงวดใหมากขึ้น มีการรณรงคใหชว ยกันรักษาความ
สะอาด

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนจุดบอดและเปนความเสื่อมถอยทางคุณธรรม
จริยธรรม และอาจเปนตนเหตุที่ทําใหสังคมไทยกาวไปสูจ ุดวิกฤตได คุณธรรม จริยธรรมจึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญ สําหรับทุกคนในสังคมที่จําเปนตองรับการปลูกฝงตั้งแตวยั เด็ก หรือเมื่อยังเปนนักเรียน
นักศึกษาอยู เพราะเปนชวงเวลาที่สามารถเรียนรูและไดรบั การปลูกฝงความคิดที่ถกู ตองไดงาย
โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ดังนั้นครูอาจารยที่มีภาระหนาที่สําคัญ
ในการอบรมสั่งสอนจึงเปนผูม ีบทบาทสําคัญยิ่งในการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาเพื่อทีจ่ ะสามารถหลอหลอมนักเรียนนักศึกษาใหเปนผูที่พึงประสงค มีคุณธรรม
จริยธรรมควบคูไปกับวิชาความรู และทักษาวิชาชีพความสามารถที่เปยมไปดวยคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้นกั การศึกษาหลายทาน ตั้งขอสังเกตวา สิ่งที่นา หวงเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลใน
ชาติบานเมืองขณะนี้ มิใชอยูท ี่คุณภาพทางดานสติปญญาหากแตอยูที่คณ
ุ ธรรม จริยธรรมของคนใน
สังคมเปนสวนใหญ ความเจริญทาง ดานวัตถุมากกวาดานจิตใจ ตางดิน้ รน ไขวควา แกงแยง เพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจ เงิน อิทธิพล ตําแหนง หนาที่ เพื่อสนองกับความตองการและความสําเร็จแหงตน
โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคม ไมนําพาตอคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเคยยึดถือปฏิบัติตอกัน
มาชานาน การดํารงชีวิตเปลีย่ นไป ดังเห็นไดจากขาวสาร ทางสื่อมวลชลตาง ๆ เชนปญหาทะเลาะ
วิวาท ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาอาชญากรรม ซึ่งกอใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเยาวชน ทั้งดานรางกายและจิตใจ
การจัดการอาชีวศึกษาและการประเมินผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
( ปวช.) พ. ศ. 2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส. ) พ.ศ.2546 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเกณฑประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยมีขอกําหนดใน
มาตรฐานที่ 3 คือ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึง่ สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและ
จัดกิจกรรมโดยจัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพจัด
กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน

บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2549 : 25 )
จากขอมูลของฝายกิจการนักศึกษาโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี พบวาปญหา
ตาง ๆ ของ นักเรียนนักศึกษา สวนใหญคือ การมาสาย ขาดเรียน การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท
การดื่มสุราการสูบบุหรี่ และ การไมเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียน จากขอมูลดังกลาวมีนักเรียน
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ และตัด คะแนน ความประพฤติ ตลอดจนไมผานการ
ประเมินผล ตองลงทะเบียนปฏิบัติงานซอมเสริมกิจกรรม บําเพ็ญประโยชน และเขารับการฝก
อบรมคายธรรมะ เพื่อปรับพฤติกรรมอยูเสมอ ในทุกภาคเรียน ถึงแมวาจะไดรับความรวมมือจาก
อาจารยที่ปรึกษา ที่มีหนาทีด่ แู ลรับผิดชอบและใหคําปรึกษาแกนักเรียนนักศึกษาก็ตาม แตปญหา
ดังกลาวก็ยังไมลดลง
จากสภาพปญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาดังกลาวขางตน ถาวิเคราะหกนั อยางถองแท
แลว พบวาพฤติกรรมตาง ๆ มีสาเหตุมาจากความเสื่อมทางดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้น กลุมผูวิจยั
ซึ่งมีหนาที่เกีย่ วของกับการบริหารจัดการฝายกิจการนักศึกษาของโรงเรียน ฯ จึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่ดําเนินการอยู และแนว
ทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อนําผลการวิจัยไปทําการวางแผนในการพัฒนา
นักเรียนใหเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับความรู ซึ่งจะชวยลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนในสังคมปจจุบนั เพื่อชีวิตกาวไปสูความสุข และประสบผลสําเร็จ เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
ของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ ครูผูสอน และนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2550 รวมประชากรทั้งสิ้น 3,424 คน โดย
จําแนกเปนครู 190 คน และนักเรียน 3,234 คน
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี จังหวัดลําปาง จะศึกษาในขอบเขตการดําเนินงาน 4 วิธีดังนี้
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3. กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4. การกําหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

นิยามศัพท
การพัฒนา หมายถึง การริเริ่มสรางสรรคและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
กับยุคสมัยและบังเกิดคุณประโยชนกับชีวติ
คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพทีเ่ กื้อกูล
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอพึงปฏิบัติ ตลอดจนการดําเนินชีวิตทีด่ ีงามหรือ
ถูกตอง กับเกณฑสังคม
นักเรียนนักศึกษาหมายถึง ผูท ี่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนลําปาณิชยการและเทคโนโลยี
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่หลักในดานการเรียนการสอนในโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลงานวิจัยสามารถนําไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนนักศึกษาเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณคาตอ
ตัวเองและสังคมตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยจะทําการศึกษา เอกสาร ตําราและงานวิจยั ในเรื่อง ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม
วิธีปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
กระบวนการพัฒนาจริยธรรม
สาเหตุที่เปนปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา
โครงการกิจกรรมของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ

1 . ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม
ความหมายของคุณธรรม
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (2531:190) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา
คุณธรรม คือ สภาพคุณงานความดีหรือหนาที่อันพึงอยูใ นตัว
สมผิว ชื่นตระกูล (2536 : 7) ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา คุณธรรม คือ การกระทํา
ความดี เปนสิ่งที่ทําไปแลวตนเองไมเดือนรอน ผูอ่ืนไมเดือนรอนเปนประโยชนทั้งสองฝาย และ
สิ่งที่ทําไปเปนประโยชนเกื้อกูลดวยประการทั้งปวง
โกสินทร รังสิยาพันธ (2531 : 20) กลาววา คุณธรรมกอใหเกิดคุณธรรมอื่น คือ เมื่อฝก
คุณธรรมคุณธรรมหนึ่งแลวก็พลอยไดคฯุ ธรรมอื่นๆ ไปดวย แตถาปลอยใหเกิดกิเลสอยางหนึ่ง
เกาะกุม กิเลสอีกอยางหนึ่งก็จะตามมาดวยเชนกัน
ชัยวัฒน อัตพัฒน (2526 : 12) ไดกลาววา คุณธรรมเปนคุณสมบัติของบุคคลซึ่งทําให
ผูมีคุณธรรมรูจักแสวงหาคุณธรรมคุณงามความดี และทําใหเขาไดบรรลุถึงจุดหมายอันดีเลิศทั้งใน
ดานความประพฤติทั่วไปหรือขอบเขตจํากัดแหงความประพฤติ
สัญญา สัญญาวิวัฒน(2527 : 387) ไดใหความหมายวา คุณธรรม หมายถึง ความดี

ความงาม ความซื่อสัตย ความพอดี ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
จากความหมายของคุ ณ ธรรมดั ง กล า วพอสรุ ป ได ว า คุ ณ ธรรม หมายถึ ง ความดี
ความงาม ความถูกตอง ในการแสดงออกทั้งกาย วาจาใจ ของแตละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไวเปน
หลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย ซึ่งอาจสงผลใหอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข จะทําใหเกิดประโยชนตนเองและสังคม
ความหมายของจริยธรรม
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน (2530 : 51) ไดใหความหมายวาจริยธรรม คือ
ธรรมที่เปนขอพึงปฏิบัติที่ตั้งอยูใ นคุณงามความดี โดยเฉพาะในสังคมไทยเรายึดมั่นในคุณงามความดี
ตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนา
พนัส หันนาคินทร (2526 : 44) ไดใหความหมายวา จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ
อันพึ่งปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอื่น และสังคม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรื่องในสังคมการที่
จะปฏิบัติเชนนั้นได ผูปฏิบัติจะตองรูจักวาสิ่งวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ดังนั้น การปฏิบัติตามหลักธรรม
จะตองประกอบกันทั้ง ความรูสึกทางจิตใจ และการปฏิบัตทิ างกายอันสอดคลองกับความรูสึกทาง
จิต
ชั ย พร วิ ช ชาวุ ธ (25301: 6) ได ใ ห ค วามหมายว า จริ ย ธรรมหมายถึ ง หลั ก เกณฑ
การตัดสินใจ ความถูกผิดของพฤติกรรม หลักเกณฑการประเมินผลดี ผลเสียขอพฤติกรรม และ
ปฏิ กิ ริ ย าต อ พฤติ ก รรมต า งๆ ไม ว า จะเป น พฤติ ก รรมทางบวกหรื อ พฤติ ก รรมทางลบ
จริยธรรมนับวาเปนปจจัยสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ถาคนในสังคม
ใดมีจริยธรรมสูงสังคมนั้นจะมีแตความเจริญ ผูที่มีจริยธรรมสูงจะมีพฤติปฏิบัติแตในสิ่งที่ดีและ
บรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคาอันพึงประสงค (กรมวิชาการ . 2541 : 43)
พระธรรมญาณมุนี (2531 : 103) ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง
พฤติกรรมที่เปนรูปแบบของการปฏิบัติตนการดําเนินตนที่มีความเหมาะสมแกภาวะฐานนะ
กาลเทศะและเหตุการณปจ จุบัน
สรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงาม
ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และแตสังคม เพื่อใหเกิดความสงบสุข ความเจริญรุงเรือง เปนประโยชน
ตอสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม
ความสําคัญของคุณธรรม
คุณธรรมเปนพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเราภายใน จัดในสิ่งที่ดีเพื่อ
จะแสดงออก ทางกาย วาจาหรือจิตใจ มีนักการศึกษาไดใหความสําคัญของคุณธรรมไวดังนี้
วี ร ะ บํา รุ ง รั ก ษ ( 2527 : 13 กล า วว า เป น พื้ น ฐานการแสดงออกของการกระทํา
ที่ เ ป น ประโยชน แ ก ต นเองและผู อื่ น อนึ่ ง คุ ณ ธรรมเป น บ อ เกิ ด ของจริ ย ธรรมเป น แก น ของ
คานิยม
โกสินทร รังสิยาพันธ (2530 : 20) กลาววา คุณธรรมเปนสิ่งทีดีงามที่ควรปลูกฝงและ
ดํารงไว คุณธรรมกอใหเกิดคุณธรรมอื่นๆ คือ เมื่อฝกคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งแลวก็ พลอย
ไดคุณธรรมอื่นๆ ไปดวยยังเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผูสนใจพัฒนาบุคลิกภาพจะตองสนใจ
ฝกฝนคุณธรรมใหมั่นคง
ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ความสําคัญของคุณธรรมทําใหเกิดจริยธรรม คานิยมที่เหมาะสม
สงผลสูการนําไปปฏิบัติที่ถูกตอง ตลอดจนทําใหเกิดความสุขความพอใจใหกับตนเองและทําให
เกิดสันติสุขตอสังคม ซึ่งคุณธรรมสามารถที่จะปลูกฝงกันได เมื่อบุคคลเกิดคุณธรรมอยางหนึ่งก็จะ
สงผลใหเกิดคุณธรรมดานอืน่ ๆ ตามมา
ความสําคัญของจริยธรรม
จริยธรรมนับวาเปนปจจัยสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขถาคนในสังคม
ใดมีจริยธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแตความเจริญ ผูมรจริยธรรมสูงประพฤติแตในสิ่งที่ดีและบรรลุ
ถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคาพึงประสงค (กรมวิชาการ 2541 : 43)

2 . วิธีปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ชําเรือง วุฒิจนั ทร (2524: 76-77) ไดกลาววา การปลูกฝงและหลอหลอมใหเด็กนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาเป น ผู มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมครบถ ว น สมควรตามความมุ ง หมายของการศึ ก ษา
ในแผนการศึกษาแหงชาติจะตองมีการดําเนินการใหครบถวนทั้งระบบ ทั้งนอกโรงเรียนและ
ในโรงเรียน จะยกภาระใหแกโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพียงฝายเดียวไมได แนวทางการวิธีการ

ตลอดจนหัวขอธรรมหรือ สังกัปของคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค ก็จะตองตรงกันทั้งสังคม
นอกโรงเรียนและในโรงเรียนดวย แหลงหลอหลอมจริยธรรมแกเด็กนักเรียนนักศึกษา โดย
สวนรวมมีดังนี้
1. บิดามารดา บาน หรือสถาบันครอบครัว เปนแหลงแรกที่ทําการปลูกฝงหลอหลอม
ตลอดจนถายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรมแกสมาชิกในครอบครัว และตองทําหนาที่
นี้ตอไป แมเด็กจะเขาไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับตาง ๆ อยูแลวก็ตาม นักการศึกษา
ไดศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงดูเด็กแบบตาง ๆ ตอความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก
ปรากฏวาเด็กที่ไดรับความรักจากการเลี้ยงดูมาก มีลักษณะความรับผิดชอบวินัยทางสังคมและ
ความความเอื้อเฟอสูงกวาเด็กที่ไดรับความรักจากบิดามารดา หรือผูปกครองนอย เด็กที่ถูกเลี้ยงดู
แบบควบคุมมากจะมีลักษณะ เชื่อฟง สุภาพ เอื้อเฟอ แตมีลักษณะขี้อาย เก็บตัว ใจนอย และ
ชอบพึ่ ง พาผู ใ หญ ส ว นเด็ ก ที่ เ ลี้ ย งดู แ บบควบคุ ม น อ ยไม เ ชื่ อ ฟ ง ไม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ขาดสมาธิ เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบใหเหตุผลเปนเด็กทีไ่ มกา วราวรูจกั รับผิดชอบชัว่ ดีรูสึกละอายเมื่อทําผิด
2. ญาติผูใหญและสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว เปนผูที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงและ หลอ
หลอมจริยธรรมใหแกเด็กในครอบครัวเชนเดียวกันโดยปกติเด็กจะเรียนรูเจตนาเชิงจริยธรรมจาก
ผูใหญดว ยการสังเกตละเลียนแบบ มากกวาที่จะไดมาจากการฟงคําสั่งของผูใหญโดยตรง ถาหาก
ผูใหญเปนผูทมี่ ีลักษณะเดนเปนที่ยกยองบูชาแกเด็กมา เด็กมีแนวโนมเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผูใหญขึ้นมาเทานั้น
3. เพื่อนๆ ของเด็กเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคานิยมทางคุณธรรม และ
จริยธรรมบางอยางใหเด็กไดรับรู รับไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดพฤติกรรมคลายตามเพื่อนๆ ได
โดยเฉพาะในวัยรุนการทําอะไรตามเพื่อนจะเห็นไดชัดที่สุด การเรียนรูเชิงจริยธรรมของเด็ก
มิใชมาจากเพือ่ นเพียงฝายเดียว แตยังไดมาจากการไดกระทํากิจกรรมรวมกัน การเขาใจกันและ
กันในระหวางเด็กวัยเด็กเดียวกันเองดวย ซึ่งเพื่อนๆ ดังกลาวนี้รวมทั้งเพื่อนในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนดวย
4. พระสงฆ ห รื อผู นาํ ทางคุณ ธรรมและจริย ธรรมในหมูบาน ตํา บลหรือ อํา เภอ หรือ
ทองถิ่นทีเ่ ด็กนักเรียนอยูน ั้น เปนที่เคารพนับถือของผูใ หญในสังคมนัน้ และไดมอบใหเปนผูอบรม
สั่งสอนดานจริยธรรมแกประชาชนทั้งเด็กและผูใหญ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆหรือ
ผู นํา ทางศาสนาในท อ งถิ่ น นั้ น มี อิ ทธิพ ลตอ การปลูก ฝงคุณ ธรรมจริย ธรรมแกเ ด็ ก นั ก เรีย น
นักศึกษาในทองถิ่นนั้นดวย
5. สื่ อ มวลชนหรื อ สื่ อ มวลชนทุ ก รู ป แบบในป จ จุ บั น นี้ มี บ ทบาทสํา คั ญ ยิ่ ง ต อ การ
ปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงเจตนา คานิยมตลอกจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาชน

นักเรียน นักศึกษา หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ตลอดไปถึงภาพยนตร บทเพลง หนังสืออาน
เ ป น ทั้ ง เ ค รื่ อ ง ป ลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม ใ ห แ ก เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ทุ ก วั ย แ ล ะ
ในขณะเดี ยวกั น ถ า สิ่ง เหลานี้ไ มไ ดรั บ ความสนใจดา นที่ชว ยปลู ก ฝง ความมี จ ริย ธรรมที่ ดี
แก เ ยาวชนแล ว ยั ง อาจเป น เครื่ อ งมื อ ทํา ล น หรื อ ขวางกั้ น การปลู ก ฝ ง หล อ หลอมให
เด็กนักเรียนนักศึกษาใหเปนผูคุณธรรมและจริยธรรมที่ดงี ามไวดว ย
6.โรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา ซึ่ ง รวมอยู ถึ ง การจั ด สิ่ ง แวดล อ มและสภาพแวดล อ ม
ในสถานศึกษา การบริหารและการใหบริการตางๆ ในสถานศึกษา การเปนตัวอยางทีด่ ีงามของครู
อาจารย การเรียนการสอนวิชาตางๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการที่เกี่ยวกับจริยศึกษา
โดยเฉพาะการจัดการกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษาในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมนั้น ใชวิธีการ
หลอหลอมดังที่กลาวมาในขางตนดวยวิธีการใชนิทานวรรณคดีหรือขาวสารจากชีวติ จริง การใช
วีดีทัศน ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง ภาพนิ่ง แผนโปรงใสการอธิบาย การเทศนา การตักเตือน
การสนทนา การยกยองสรรเสริญ การชมเชย การแกไขและวิจารณขอบกพรอง

3 . กระบวนการพัฒนาจริยธรรม
ภิ ญ โญ สาธร(2522:9) กล า วมาพั ฒ นาจริ ย ธรรม คื อ การสร า งสรรค ห ลั ก การ
อันเปนคุณความดีท่ีควรประพฤติมีหลักการสําคัญยอๆ 8 ประการของวิถีประชาธิปไตย คือ
1. เอาเหตุผลและความรูจากประสบการณเปนหลักในการดําเนินชีวิต
2. ใหความสําคัญแกเอกชนพรอมๆ กับการเคารพมติมหาชน
3. ถือวารัฐเปนเพียงเครื่องมือรับใชประชาชน ไมใชรัฐเปนนาย ประชาชนเปนทาส
4. ใชความสมัครใจเปนหลักในการดําเนินชีวิต ไมใชการบีบคั้นหรือบังคับ
5. เคารพกฎหมายและการยึดหลักกฎหมายเปนแนวดําเนินชีวิต
6. ถือวา วิธีการมีความสําคัญมากไมนอยไปกวาผลสําเร็จบั้นปลายของงาน
7. ใหโอกาสทุกคนอภิปรายแสดงความคิดเห็นกอนที่จะใหเขาตกลงใจทําอะไรก็ตาม
8. เคารพในหลักแหงความเสมอแสดงภาคอยางนอยในขั้นมูลฐานของมนุษยทั้งมวล
การพัฒนาจริยธรรมตามแนวความคิดของโคลเบิรก (อางในพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย
2526 : 7-13 เขามีความเชื่อวาจริยธรรมเปนกระบวนการพัฒนาไปตามวุฒิภาวะของคน ซึ่งพบวา
จริยธรรมนั้นมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะ มีความสัมพันธกับระดับสติปญญาและระดับการศึกษา
จะชวยนักศึกษาอยางมาก ทีจ่ ะจัดเนื้อหาวิชาการจริยธรรมใหเหมาะสมกับวุฒภิ าวะของเด็ก

ฉะนัน้ การสอนจริยธรรมในโรงเรียนจึงควรจัดในระบบหลักสูตรตอเนือ่ ง ตามแนวคิดของ
บรูเนอร นั ก จิ ต วิ ท ยาป ญ ญานิ ย มอี ก ผู ห นึ่ ง ด ว ย วิ ธี ก ารสอนจริ ย ธรรมในโรงเรี ย นจะช ว ย
ปลู ก ฝ ง จริ ย ธรรมแก เ ยาชนไทยให แ น น หนาได มั่ น คงเหมื อ นกั บ รากแก ว ต น ไม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
การชําเรือง วุฒิจันทร (2524 : 14-17) กลาววา ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของคนไทย
เปนไปตามหลักธรรมในศาสนาที่คนไทยนับถือ คนไทยกวานับรอยละ 95 ของพลเมืองทั้งประเทศ
เปนพุทธศาสนิกชน ที่นับถือพระพุทธศาสนาสืบเนื่องเปนเวลานานบุตรธิดา ไดรับการศึกษา
อบรมในขั้ น แรกจากบิ ด ามารดา หรื อ ผู ป กครองซึ่ ง เป น ศาสนิ ก ชน จึ ง รั บ เอาคติ ธ รรม
ทางพุ ท ธศาสนาเข า เป น พื้ น ฐานทางความคิ ด และพฤติ ก รรมตามปกติ วิ สั ย ของมนุ ษ ย
ผู เ รี ย บเรี ย งประวั ติ ก ารศึ ก ษาไทยทุ ก ท า นเขี ย นไว ร งกั น ว า สถานบั น การศึ ก ษาที่ สํา คั ญ
ของสังคมไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีเปนตนมา มี 3 แหงคือ บาน วัด และวัง บาน
เป น โรงเรี ย นแห ง แรกของทั้ ง ชายหญิ ง ที่ ใ ห ห ารศึ ก ษาถ า ยทอดวั ฒ นธรรมของสั ง คมเด็ ก
จนเติ บ โตเด็ ก ชายไปเข า รั บ การศึ ก ษาที่ วั ด ต อ ส ว นเด็ ก หญิ ง ก็ รั บ การศึ ก ษาที่ บ า นต อ ไป
กระทั่งจนแตงงานมีครอบครัว สวนวังเปนสถานที่ศึกษาสําหรับบุตรธิดาของเจานาย และบุตร
ธิดาของขุนนางที่บิดานําเขาถวายตัว เพื่อรับราชการตอไป ในบรรดาสถาบันการศึกษาทั้ง 3 นี้
วัดนับวาเปนสถานศึกษาที่สําคัญที่สุด เพราะวัดเปนศูนยกลางของสังคม หัวหนาครอบครัวสวน
ใหญ จ ะเป น ผู ที่ไ ดบ วชเรี ย นมาแล ว มี ป ระเพณีถื อว าผูช ายที่แ ตง งานมีค รอบครัว จะตอ งได
บวชเรียนมากอน บิดดามารดาญาติผูใหญจะเปนผูอบรมสั่งสอนบุตรธิดาและเด็กในปกครองของตน
การไปทําบุญไดแกกามรไปถวายอาหารแกพระสงฆ ฟงเทศนจากพระภิกษุเปนการไปรับ จริยศึกษา
จากวั ด จากพระทั้ ง ผู ใ หญ แ ละเด็ ก เด็ ก ชายครั้ น อายุ เ ข า สู วั ย รุ น ส ว นหนึ่ ง พ อ แม ผู ป กครอง
นําไปฝากเปนเด็กวัด หรือ ใหบวชเณรเลาเรียนหนังสือวิชาตางๆ ที่วัดอายุครบบวช ทั้งผูที่
อยูวัดบวชเณรหรือไมไดไปอยูวัด ก็จะอุปสมบทเปนพระภิกษุอยางนอย 1 พรรษาจึงออกมา
แต ง งานมี ค รอบครั ว ไป เป น การศึ ก ษาทางด า นจริ ย ธรรมที่ ม ากกว า การศึ ก ษาด า นอื่ น
เปนแบบนีต้ ลอดสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม เปนกระบวนการของการศึกษา และ
ถายทอดวัฒนธรรมของชาติจากคนรุนหนึง่ ไปสูคนรุนถัดไป เพื่อสรางสรรคความผาสุก สงบสุข
ความมั่งคง และความเจริญกาวหนาของสังคม ใน ปจจุปนรัฐมีหนาที่จัดการศึกษาใหประชาชน
ทั้งประเทศ การศึกษาอาจแบบออกเปน 3 แบบ ไดแกการศึกษาที่มีระเรียบแบบแผนมีขอกําหนด
ตางๆ แนนอน คือการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางหนึ่ง การศึกษาที่องคการของสังคมหรือรัฐ
จัดขึ้นเพื่อสนองวัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง คือ การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษา

ที่ ป ระชาชนทุ ก คนได รั บ อยู ต ามปกติ วิ สั ย เป น ประการสุ ด ท า ย ในการศึ ก ษาทั้ ง 3 แบบ นี้
ตางมีวัตถุประสงครวมกันคือ การพัฒนาคนใหเปนคนมีศีลธรรม มีความรู มีความสามารถที่จะอยู
ในสังคมอยางมีความสุข และความสามารถที่จะชวยทําใหสังคมประเทศชาติมีความผาสุก สงบสุขและ
เจริ ญ ก า วหน า ไปด ว ยจริ ย ศึ ก ษา หรื อ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของประชาชน จึ ง เป น
โครงการสรางหลักในการศึกษาทั้ง 3 แบบกอนที่ประเทศมีการจัดสอนเฉพาะหนังสือและวิชาการอื่นๆ
ในระบบโรงเรียนที่ตั้งขึ้น ตอนแรกในประเทศไทยมีการจัดสอนเฉพาะหนังสือและวิชาการอื่นๆ
คงมอบการจริยศึกษาไวในการศึกษาตามปกติวิสัยดังกลาว เพิ่งมายก จริยศึกษาหรือการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เปนวิชาสอนในหลักสูตรการศึกษาทีหลัง

4 . ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
แผนพัฒนาจริยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. 2541 :
21) ไดกลาวถึงปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ปญหานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขาดระเบียบวินยั และยอหยอนในดานจริยธรรมการ
แตงกายไมเรียบรอย กอการทะเลาะวิวาทและการติดยาเสพติด ใหโทษทั้งยังขาดการเอาใจใสดแู ล
ใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนจากผูปกครอง ครูอาจารยเทาที่ควร
2. ปญหาเกี่ยวเนื่องกับตัวครู ครูที่มีความรู ความสามารถประสบการณในการสอนจริย
ศึกษา มีนอยมากและมีอัตราสวนไมสมดุลกับนักเรียนอีกทั้งขาดเทคนิคในการสอนหรือถายทอด
วิชาไปสูนักเรียน นักศึกษาจึงทําใหการจัดกิจกรรม จริยศึกษาในสถานศึกษาไมกาวหนาและ
บางครั้งครูอาจารยก็เปนแบบอยางที่ไมดแี กเด็ก
3. ปญหาความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูป กครอง และชุมชนการใหความรวมมือของ
ผูปกครองในการสงเสริม จริยศึกษายังมีนอ ยบางครั้งผูปกครองนักเรียนก็มีสวนสงเสริมเด็กของตน
ในทางที่ผิด
4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษายังขาดผูนาํ ที่เปนแบบอยางที่ดีประกอบกับ สื่อมวลชนมัก
เผยแพรขาวคราวที่หมิ่นเหมตอจริยธรรมและมีแหลง อบายมุขมากมาย ซึ่งรัฐไมมีมาตรการ
ครอบคลุมที่ดีพอ จึงเปนเหตุใหเด็กและเยาวชนในวัยนี้ลอกเลียนแบบอยางที่ไมดใี หเกิดคานิยมที่
ผิดพลาดแกเด็ก
5. ปญหาดานการบริหารงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสงเสริม จริยศึกษา
ในโรงเรียน ยังไมเปนไปในเอกภาพเดียวกันและขาดความรวมมือประสานงานอยางจริงจังในดาน

สงเสริม จริยศึกษาของบุคลากร ในสถานศึกษาก็เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการจัด จริยศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาไมกาวหนาเทาที่ควร
6. การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน ยังไมเอื้ออํานวยตอการสงเสริม จริยศึกษา ครูอาจารยสวนใหญมีแนวคิดและทัศนคติในเรื่องระเบียบตาง ๆ ของโรงเรียนไมตรงกัน
7. ปญหาเรื่องหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ขาดสื่อการเรียนการสอนและเวลา
ในการฝกอบรม จริยศึกษาใหแกเด็ก นอกจากนั้นสาระสําคัญของเนื้อหาจริยธรรมที่สอดแทรก
หลักสูตรยังไมเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัยของเด็กระดับมัธยมศึกษา
สรุปไดวา ปญหาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามารถเกิดมาไดจากหลายสาเหตุ ดังนั้น
โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนตองพยายามคนหาสาเหตุ รวมกันแกไขปญหาใหตรงจุด ตลอดจนการจัด
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อีกทัง้ การพัฒนา
หลักสูตรในกระบวนการเรียนการสอนควรมีการ ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กในระดับมัธยมศึกษา ควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมรวมกัน

5 . โครงการกิจกรรมของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
1. โครงการฝกวินัย ขับขีป่ ลอดภัย ถูกกฎชวยลดอุบัติเหตุ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนกั ศึกษารูจกั และเคารพกฎ ระเบียบ จราจรดีขึ้น
2. เพื่อใหนกั ศึกษา ระมัดระวัง และขับขี่รถอยางไมประมาท
3 .เพื่อใหนกั ศึกษาปฏิบัตติ นเองใหถกู กฎ ระเบียบ และไมสรางความเดือดรอนใหกับ
ตนเองและผูอนื่ อีกทั้งไมเสียทรัพยสินในสิ่งที่ไมควรเสีย ในเรื่องคาซอมแซมรถ
4. เพื่อใหนกั ศึกษาสวมหมวกกันน็อคได 80 %
5. เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักศึกษาในเรื่องความปลอดภัย และทราบถึงภัยรายจากการไม
สวมหมวก กันน็อค
2. โครงการเสริมสรางวินัยใสใจบุคลิกภาพ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษามีวินัย เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน
2. เพื่อใหนกั ศึกษามีบุคลิกภาพดี เปนที่ประทับใจของผูพ บเห็น

3. เพื่อใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษา
4. เพื่อใหนักศึกษาอยูใ นสังคมไดอยางสงางาม และมีความสุข
5. เพื่อปลูกจิตสํานึกของความเปนไทย
3. ประกวดหองเรียนดีเดน มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อปลูกฝง ใหนกั ศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาทีท่ ี่พึงปฏิบัติ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในดานการเรียน มาเรียนสม่ําเสมอ ขาดเรียนนอยลง
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ในหมูคณะ
4. ประกวดอาจารยที่ปรึกษาดีเดน มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารยที่ปรึกษา
2. เพื่อสรางความรับผิดชอบแกอาจารยที่ปรึกษา
3. เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหเกิดความเขาใจขอตกลงระหวางทางโรงเรียนกับผูปกครองโรงเรียนและ
นักศึกษาไดอยางครบถวน
2. เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนสนองความตองการของผูปกครองและนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางความรวมมือในระหวางการแกไขปญหาตางๆอยางมีประสิทธิภาพ และลด
ขอขัดแยงที่พงึ่ มีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและนักศึกษา
4. เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองไดพบอาจารยที่ปรึกษาและเพื่อนรวมชั้นเรียน
6. ปลูกฝงความรับผิดชอบฯ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อปลูกฝงใหนกั ศึกษามีความรับผิดชอบทั้งดานวิชาการและวินยั ความประพฤติที่ดี
2. เพื่อใหนักศึกษาประพฤติตนใหเปนคนดีของสังคม
3. เพื่อใหนักศึกษามีกําลังใจการปฏิบัติใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม

7. ขอบคุณผูป กครองฯ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสงเสริมความเขาใจและสัมพันธอนั ดีระหวางผูปกครองและโรงเรียน
2. เพื่อใหผูปกครองไดรับทราบพฤติกรรมการเรียนผลการเรียนและความประพฤติของ
นักศึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
3. เพื่อใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาจัดการศึกษาของ LCCT
8. ปองกันปญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสงเสริมความเขาใจและสัมพันธอนั ดีระหวางผูปกครองและโรงเรียน
2. เพื่อใหผูปกครองไดรับทราบพฤติกรรมการเรียนผลการเรียนและความประพฤติของ
นักศึกษาจาก อาจารยที่ปรึกษา
3. เพื่อใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาจัดการศึกษาของ LCCT
9. เยี่ยมบานนักศึกษากลุมเสี่ยง มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อประสานขอมูลที่ถูกตองระหวางโรงเรียนและผูป กครองนักศึกษากลุมเสี่ยง
2. เพื่อติดตามพฤติกรรมและดูแลชวยเหลือนักศึกษากลุมเสี่ยงมิใหเกิดการ Drop out
เกิดขึ้น
10. จัดซื้ออุปกรณสื่อสารและอุปกรณจราจร มีวัตถุประสงค คือ
1 .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2. เพื่อใชสารติดตามนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
11. ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อใหคําปรึกษาดานสุขภาพทางดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม
3. เพื่อใหบริการแกนกั ศึกษา
4. เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจยั
12. บริจาคโลหิต มีวัตถุประสงค คือ
1. สนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษา
2. เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา

3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน
4. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนไดรูจักการเสียสละ
13. สุขภาพดีชีวีปลอดภัย มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
2. สงเสริมใหนักศึกษาบุคลิกภาพ รูปรางดีมีมาตรฐาน
3. เพื่อใหนักศึกษารูจักดูแล รักษารูปรางและสุขภาพอยางสม่ําเสมอ
4. เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
14. จัดซื้อเวชภัณฑฯ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
2. สงเสริมใหนักศึกษาบุคลิกภาพ รูปรางดีมีมาตรฐาน
3. เพื่อใหนักศึกษารูจักดูแล รักษารูปรางและสุขภาพอยางสม่ําเสมอ
4. เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
15. ปลอดลูกน้าํ ยุงลาย มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสรางจิตสํานึก และตระหนัก ในเรื่องการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดย
การกําจัดลูกน้าํ ยุงลายใหกับนักศึกษา ทั้งในโรงเรียน ที่บา นและชุมชนใกลเคียง
2. เพื่อใหนกั ศึกษาไดรวมทํากิจกรรมกระบวนการเรียนรูด ว ยตนเอง
3. เพื่อประสานงานกับเจาหนาที่จากสาธารณสุข จังหวัด เจาหนาที่จากโรงพยาบาลศูนย
ลําปาง จากเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง และผูนําและประชาชนในชุมชนบานศรีปงชัยและ
ชุมชนบานยาเปา
16. หวงใย เตือนภัย นักศึกษาหอพัก มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักทราบถึงอันตราย และการดูแลตนเอง เมื่ออาศัยอยู
หอพัก เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายกับนักศึกษา
2. เพื่อเปนการจัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาหอพัก
17. กิจกรรมรักษาดินแดน มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารกลาแสดงความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินยั เชือ่ ฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชา
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีในหมูคณะ
4. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารรูจกั การเสียสละตอสวนรวมและบําเพ็ญประโยชน
18. รด.อาสาจราจร มีวัตถุประสงค คือ
1. นักศึกษาวิชาทหารไดรับความรูดานกฎหมายทางจราจร
2. นักศึกษาวิชาทหารไดฝกปฏิบัติงานจริงเพื่อชวยเหลืองานระบบงานจราจรของสถาบัน
19. รับขวัญนักศึกษาใหม มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษาใหมทุกคนใหมีโอกาสพบคณะบริหารคณะอาจารยและรุนพี่รนุ นอง
ในรั้ว LCCT
2. เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีแกนักศึกษาใหม
3. เพื่อเปนการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเกีย่ วกับการสูขวัญตามประเพณีลานนา
20. We love LCCT มีวัตถุประสงค คือ
1 .เพื่อใหนักศึกษาไดมีความผูกพันกับเพือ่ น อาจารยและโรงเรียน
2. เพื่อใหนักศึกษาไดพิจารณาในการศึกษาตอกับทางโรงเรียนในระดับ ปวส.
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
21. ปจฉิมนิเทศ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปจบ ครอบครัว เกิดความประทับใจและความผูกพันตอสถาบัน
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมพิธีการรับวุฒิบัตร
22. พัฒนาความเปนเลิศฯ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหมีชดุ กีฬาสําหรับนักกีฬาไดสวมใสในการแขงขันประจําป
2. เพื่อใหนักกีฬาไดสรางศักยภาพในการเขารวมการแขงขัน
23. โลมาเกม มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษากลาคิด กลาทํา กลานํา กลาแสดงออก
2. เพื่อสนับสนุนการทํางานของนักศึกษา

3. เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ
24. อบรมนักศึกษาพุทธฯ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรบั การสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจ โดยใชศาสนาในการ
จรรโลงจิตใจ
2. เพื่อสรางความรับผิดชอบแกนกั ศึกษาที่ไมผานวิชากิจกรรม และนักศึกษาที่ไดรับการ
ภาคทัณฑโดยใหบําเพ็ญประโยชน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
25. กีฬาอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความคิดริเริ่มในการสรางผลงานกิจกรรมและรูจักการ
ทํางานเปนทีม
26. นันทนาการในโรงเรียน มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางในการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
2. เพื่อใหนักศึกษาหลักเลี่ยงจากปญหายาเสพติด
3. เพื่อสงเสริมความรักและความสามัคคีในหมูคณะ
27. ไหวครู มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอครู-อาจารย
2. เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมไทยอยางดีงาม
3. เพื่อใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปนหมูค ณะ
4. เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจและศรัทธาในวิชาชีพของนักศึกษา
28. สงเสริมพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนทีม
2. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน

3. เพื่อรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม และนักเรียนมีโอกาสเขารวมปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา
29. สงเสริมสถาบัน มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหคณะอาจารย พนักงานและนักศึกษา ไดมีสว นรวมในการถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยุหวั เนื่องในโอกาสอันเปนมหามงคล
2. เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงพระราชประวัติของพระองค
3. เพื่อปลูกฝงใหนกั ศึกษามีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยข องไทย
30. ประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อตอบสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตรา6
2. เพื่อปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยใหแกนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเปนผูนําใหแกนกั ศึกษา
4. เพื่อใหนักศึกษารูหนาทีข่ องการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
31. ภาวะผูนาํ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสรางกลุมนักศึกษาที่มคี วามรูความสามารถในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูไปพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งในชีวติ การเรียนและชีวิต
การทํางาน
3. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการดําเนินงานเปนหมูคณะ
32. สงเสริมนักศึกษากิจกรรมพิเศษมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูคุณคา รูสึกความภาคภูมิใจความสามารถที่นักศึกษามีอยูและ
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางดานดนตรี กีฬาและนาฏศิลป ใหมีความเปนเลิศ
3. เพื่อนําผลงานตาง ๆ ไดแสดงตอชุมชนในจังหวัดหรือในระดับประเทศ
4. เพื่อเปนการเสริมสรางใหนักศึกษารูจกั ใชภาวะความเปนผูนําของตนเองในทางที่
ถูกตอง

33. เยาวชนแหงชาติ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกในกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
แสดงออกดานดนตรีและกีฬา เปนตน
2. เพื่อใหเยาวชนไดรูจักการทํางานกันเปนทีม
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรวมทํากิจกรรมกับชุมชน
34. ขยายวิทยากรเอดส มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อเปนการสรางเครือขายอาจารยในการเปนวิทยากรดานเพศศึกษา
2. เพื่อใหคณะอาจารยสามารถใหคําแนะนําและการเขาไปแกไขปญหาดังกลาวให
นักศึกษาไดเบือ้ งตน
35. อนุรักษดนตรีไทย มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาที่มีความสามารถไดมีเวทีในการแสดงออกดานดนตรีไทย
2. เพื่อสรางความสนใจใหนักศึกษาที่มีความตองการศึกษาเรื่องดนตรีไทยไดเขารวม
กิจกรรมมากขึน้
3. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการดําเนินงานเปนหมูคณะ
36. สืบสานประเพณีลานนา มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อเปนการสืบสานประเพณีอันดีงาม
2 .เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักการทํางานกับชุมชน
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนทีแ่ พรหลายตอชุมชน
37. บรรพชาอุปสมบทฯ มีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อเปนการเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพครบ 80 พรรษาในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ฯ
2. เพื่อใหคณะอาจารยชายและนักศึกษาชายที่เขารวมกิจกรรมไดศกึ ษาปฏิบัติธรรมตาม
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยั เกีย่ วของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
พระมหาไพรัช ขุนพรหม ( 2536 : 267 – 268 ) วิจยั เรื่องวิธีการของวัดทีม่ ีตอการ
ปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีของวัดชลประทานรังสฤษฏิ์ อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบวา หลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนจริยธรรม เปนธรรมที่ควรจะประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวของกับคุณความดีที่
แสดงออกมาทางความคิดและพฤติกรรม และตนเหตุของจริยธรรมในตัวบุคคลมาจากสภาพ
แวดลอมของสังคมเยาวชนจะเลียนแบบผูใ หญ ประเพณีและเหตุผลถือเปนปจจัยในการปฏิบัติเชิง
จริยธรรม จริยธรรมกับศาสนาจะตองอาศัยกันและกันตลอดเวลา สังคมจะเกิดสันติสุขเองเมื่อจิตใจ
ของปจเจกชนสงบดังนั้น ศาสนาจึงตองเปนของเขต และคุณคาทางจริยธรรม บุคคลจึงควรทําแต
คุณความดี และทําจิตใจใหสะอาดอยูเ สมอ โดย อาศัยศีล สมาธิ และปญญายึดเหนี่ยวจิตใจไวมิให
เสื่อมทราม ดังนั้น เยาวชนอายุ 12 - 16 ป ควรไดรับการอบรมสั่งสอนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ในกรอบของกิจกรรมประเพณีที่เกีย่ วของกับศาสนาพุทธ
พรเลขา ตุลารักษ ( 2517 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมและ
วิทยาลัยครู ไดสรุปสอดคลองกันวา การนิเทศการสอนเปน วิธีการที่สําคัญที่จะทําใหการสงเสริม
จริยธรรมในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ โดยสอบถามจากครูและนักเรียนผลการศึกษาระบุตรงกันวา
ผูที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงจริยธรรมแกนักเรียนไดแก พอแม ครู ผูบริหารการศึกษาซึ่งทุกฝายควร
จะไดรวมมือและสนับสนุนกัน
ประพันธ สุปนตา ( 2535 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน จริย
ศึกษาของโรงเรียนพุทธิโสภณ จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนไดใหความสําคัญตอ
นโยบายในการใหครูเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน การเรียนการสอนทุกวิชาใหมีการสอดแทรก
จริยธรรม มีการจัดโรงเรียนใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปลูกฝงจริยธรรม มีการจัดกิจกรรม
สนับสนุนการเรียนการสอน เชนการนั่งสมาธิ การรักษาความสะอาด การอบรมจริยธรรมที่วัดและ
การทํากิจกรรมหนาเสาธง อันเปนแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมใหแกผูเรียนในโรงเรียน
ความสําคัญของการปฏิบัติธรรม และดานการตระหนักในคุณคาและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
วรพงษ บุญปน ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาเรือ่ ง ปญหาการเรีนการสอนวิชาจ
ริยศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา
ดานการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนประสบปญหาในดานขาดแหลงวิทยาการทีจ่ ะศึกษาคนควา
และการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากครูผสู อนไมเคยผานการอบรม

เกี่ยวกับการสอนวิชาจริยศึกษา ดังนัน้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนจึงตองการครูผูสอนที่มี
ประสบการณ มีความรูความสามารถทางวิชาจริยศึกษาโดยเฉพาะ สวนการดําเนินการสอน
ครูผูสอนประสบปญหาในเรื่องขาดทักษะในการตั้งคําถาม และทักษะในการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง วิธีการสอนที่ใชเปนสวนมาก คือ แบบศูนยการเรียน และแบบอภิปรายโดยใชกระบวนการ
กลุมเปนกระบวนการเรียนรู แตผูเรียนตองการใหครูสอนโดยใหทํากิจกรรมตาง ๆ เสริมบทเรียน
และใหดขู องจริงรวมทั้งใหครูใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธี
ชําเรือง วุฒิจนั ทร ( 2524 : 7 ) ไดแสดงความคิดเห็นวา “ พฤติกรรมของมนุษยทจี่ ิตใจ
เปนผูสั่งการและกํากับควบคุม หากจิตใจเบิกบาน กิรยิ าทาที ก็แสดงออกในทางกระฉับกระเฉง
วองไว คึกคัก แตถาเมื่อใด จิตใจ เศราหมอง เหี่ยวแหง กิริยาอาการก็หงอยเหงา เซือ่ งซึม ไม
สดใส ปรากฏแกผูใกลชิดและผูพบเห็นได ในดานความประพฤติก็เชนเดียวกัน ใครมีจิตใจเปน
อยางไร ก็จะแสดงออกมาในรูปแบบของความประพฤติ หรือ การปฏิบัติในทํานอนนั้น การที่จิตใจ
เปนผูสั่งการและกํากับการกระทํา หรือ การแสดงออกทางรางกาย เชนนี้ทําใหคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมเปนเรื่องที่แยกจากกันไมได คนที่มีคุณธรรมสูง คือจิตใจทรงคุณธรรม จะ
ประพฤติปฏิบัติสิ่งใด ๆ ในลักษณะของการมีจริยธรรมสูงดวย และในทางตรงกันขาม คนที่
ประพฤติชั่ว ชอบปฏิบัติ หรือ แสดงออกในทางที่เบียดเบียนตนเอง หรือผูอื่นอันเปนแบบอยางของ
คนมีจริยธรรมต่ําทราม ยอมแสดงวา ผูนนั้ ในจิตใจขาดคุณธรรม หรือ คุณธรรมต่ําตอย “

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) เพื่อศึกษา การดําเนินงาน
และแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัด
ลําปาง โดยดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครู และนักเรียนของโรงเรียนลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี จํานวน 3,424 คน โดยจําแนกเปนครู 190 คน และนักเรียน 3,234 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาด
ของแครซี่ และมอรแกน ( Krejcie and Morgan ) ( อางใน ตาย เซี่ยงฉี . 2542 : 118 ) ที่ความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง 473 คน ดังนี้คอื
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ครู
190
127
คน
นักเรียน
3,234
346
คน
รวม
3,424
473
คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือการวิจัยขึ้นเอง เปนแบบสอบถามมี 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ ( Check List ) สอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) 5 ระดับ
สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่ดําเนินการอยูในปจจุบนั
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด ( Open - Ended ) สอบถามเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

3 . การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนําเปนแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือ
2. ศึกษาหลักเกณฑ และการสรางแบบคําตอบจากนั้นสรางเปนแบบคําตอบ
3. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ( Tryout ) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับ
ครู และนักเรียนที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน
5. ปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําไปใชเก็บขอมูล

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาในการแจกแบบสอบถามใหกบั ครูและนักเรียน
นักศึกษากลุมเปาหมาย
2. กลุมผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง แบบสอบถามไดรับกลับคืนมาครบ
ทุกชุดสมบูรณ สามารถนํามาวิเคราะหได

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
1. การวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยหาคารอยละ
2. การวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนที่โรงเรียนดําเนินการอยูในปจจุบัน วิเคราะหโดยการกาคาเฉลี่ย
( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S. D . ) และแปลผลคาเฉลี่ยตามเกณฑดังนี้
1.00 - 1.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
1.50 - 2.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
2.50 - 3.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึงมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
4.50 - 5.00 หมายถึงมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สดุ
3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน วิเคราะหโดยการหาคาความถี่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง เสนอเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามแสดงไวในตารางที่ 1
และตารางที่ 2
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูลสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนแสดงไวในตารางที่ 3 - 6
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอ มูลสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ตามความคิดเห็นของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) แสดงไวในตารางที่ 7 - 10
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็น
ของครูจากแบบสอบถามปลายเปด
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็น
ของนักเรียนจากแบบสอบถามปลายเปด

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เปนครู
สถานภาพ
1

2

3

4

เพศ
ชาย
หญิง
ประสบการณในการสอน
ไมเกิน 5 ป
6-10 ป
11 ปขึ้นไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ทําการสอนในสาขา
บริหารธุรกิจ
ชางอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจนานาชาติ

จํานวน
(N=127)

รอยละ

51
76

40.20
59.80

38
40
49

29.90
31.50
38.60

117
10

92.10
7.90

50
60
17

39.40
47.20
13.40

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง
รอยละ 59.80 และเปนเพศชายรอยละ 40.20
ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการสอน 11 ปขึ้นไปมีจํานวนมากที่สุดรอยละ 38.60
รองลงมา 6 - 10 ป รอยละ 31.50 และไมเกิน 5 ป 29.90 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีจํานวนมากที่สุด รอยละ 92.10
รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาโท รอยละ 7.90

ผูตอบแบบสอบถาม ทําการสอนในสาขา ชางอุตสาหกรรมมากที่สุด รอยละ 47.20
รองลงมาทําการสอนในสาขาบริหารธุรกิจรอยละ 39.40 และทําการสอนสาขาบริหารธุรกิจ
นานาชาติ รอยละ 13.40 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียน
สถานภาพ
1 เพศ
ชาย
หญิง
2 กําลังศึกษาอยูใ นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 (ปวช.1)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 (ปวช.2)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 (ปวช.3)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 (ปวส.1)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 (ปวส.2)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพิเศษ ชั้นปท ี่ 1 (สป.1)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพิเศษ ชั้นปที่ 2 (สป.2)

จํานวน
(N=346)

รอยละ

164
182

47.40
52.60

47
75
85
41
27
9
62

13.60
21.70
24.60
11.80
7.80
2.60
17.90

จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเปน
เพศหญิงรอยละ 52.60 และเปนเพศชายรอยละ 47.40
ผูตอบแบบสอบถามกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช.3 มากทีส่ ุดรอยบะ 24.60 รองลงมากําลัง
ศึกษาอยูใ นระดับ ปวช.2 รอยละ 21.70 สป.2 รอยละ 17.90 ปวช.1 รอยละ 13.60 ปวส.1 รอยละ
11.80 ปวส.2 รอยละ 7.80 และ สป. 1 รอยละ 2.60 ตามลําดับ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่
ดําเนินการอยูในปจจุบัน
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D. )การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนควบคูไ ปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน
ครู
ขอ

กิจกรรม

นักเรียน
S.D.

แปล
ผล

มาก 3.79 0.64

มาก

มาก

0.75

มาก

ปาน
3.35 0.78 กลาง 3.48 0.75

มาก

3.90 0.73 มาก 3.68 0.82

มาก

4.10 0.64 มาก 3.75 0.81

มาก

3.86 0.68 มาก 3.58 0.87

มาก

3.67 0.66 มาก 3.48 0.81

มาก

3.94 0.69 มาก 3.76 0.83

มาก

มาก
4.24 0.71 ที่สุด 3.79

0.79

มาก

4.14 0.65 มาก 3.75 0.79
3.92 0.68 มาก 3.68 0.79

มาก
มาก

x

แปล
S.D. ผล

x

1 ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม
2

นักเรียนควบคูกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.97 0.63
ครูผูสอน ยกตัวอยางเรื่องราวในชีวิตจริงมา
ใชอบรมสั่งสอน คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
4.06 0.65

3 ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควา
ที่เกี่ยวของกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

3.77

4 ครูผูสอนยกยองชมเชยหรือใหรางวัล แก
นักเรียนที่มีความประพฤติดี

5 ครูผูสอนมีการพูดใหนักเรียนมีกําลังใจ
มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

6 ครูผูสอนใชคําพูดใหนักเรียนมีกําลังใจ
มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคนดี

7 ครูผูสอนวากลาว ตักเตือนนักเรียนไมพร่ํา
เพรื่อจนนักเรียนเคยชิน และเบื่อหนาย

8 ครูผูสอน ใสใจ ตอการแกปญหา ความ
ประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักเรียน

9 ครูผูสอนมีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอ
การอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

10 ครูผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา ตามความคิดเห็นของครู การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู
ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 3.92 ) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากทีส่ ุด มากและปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบตั ิ
ในแตละขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอนมีความปรารถนา
ดีอยางจริงใจตอการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x = 4.24 ) ครูผูสอนประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และครูผูสอนมีการพูดใหนักเรียนมีกําลังใจมุงมั่นทีจ่ ะ
พัฒนาตนเองใหเปนคนดี ( x = 4.10 ) และ ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาที่เกี่ยวของ
กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ( x = 3.35 ) ตามลําดับสวนขอทีม่ ีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือ
ครูผูสอนมอบหมายใหนกั เรียนศึกษาคนควาที่เกีย่ วของกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ( x = 3.35 )
ความคิดเห็นของนักเรียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดมีการปฏิบตั ิอยูในระดับมาก ( x = 3.68 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบัติในแตละขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติ
มากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอนมีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอการอบรมสั่งสอน
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x = 3.79 ) ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู
กับกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 3.79 ) และ ครูผูสอน ยกตัวอยางเรื่องราวในชีวิตจริงมาใช
อบรมสั่งสอน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x = 3.77 ) ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับ
สุดทายคือครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ( x =
3.48 ) และครูผูสอนวากลาวตักเตือนนักเรียนไมพร่ําเพรื่อจนนักเรียนเคยชิน และเบือ่ หนาย ( x =
3.48 )

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S. D ) การจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน
ครู
ขัอ

กิจกรรม
x

แปล
S.D. ผล

นักเรียน
x

แปล
S.D. ผล

1 อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียนได
จัดวางผังไวอยางเปนระเบียบ

3.46 0.65 มาก
2 อาคารและอาณาบริเวณโรงเรียนมี
ปาน
ความสะอาดเรียบรอย
3.32 0.81 กลาง
3 บริเวณโรงเรียนมีความรมรืน่ รมเย็น
ปาน
ดวยรมเงาของตนไม
3.34 0.76 กลาง
4 บริเวณโรงเรียนมีความสวยงามจากไม
ปาน
ดอกไมประดับ
3.25 0.84 กลาง
5 บรรยากาศภายในโรงเรียนมีความสงบ
ปาน
รมเย็น
3.34 0.76 กลาง
6 อาคารโรงอาหารมีความสะอาดและ
ปาน
พอเพียง
3.06 0.72 กลาง
7 หองน้ําหองสวมมีความสะอาดและ
ปาน
พอเพียง
2.80 0.87 กลาง
8 โรงเรียนไดจดั บริเวณไวสําหรับเปนที่
ปาน
พักผอนอยางพอเพียง
2.98 0.81 กลาง
9 โรงเรียนไดจัดบอรดเพื่อใหความรูในวัน
สําคัญและเทศกาลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
3.43 0.74 มาก
10 โรงเรียนไดจัดใหมีศูนยรวมความศรัทธาไว
ปาน
ใหกราบไหวเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ
3.13 0.84 กลาง
ปาน
รวม
3.21 0.78 กลาง

3.64 0.74 มาก
3.48 0.78 มาก
3.44 0.88 มาก
ปาน
3.36 0.84 กลาง
3.41 0.85 มาก
ปาน
3.28 0.80 กลาง
ปาน
2.91 1.00 กลาง
ปาน
3.20 1.01 กลาง
3.50 0.83 มาก
3.47 0.89 มาก
ปาน
3.37 0.86 กลาง

จากตารางที่ 4 พบวา ตามความคิดเห็นของครู การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.21 ) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากและปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบัติในแตละ
ขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณ
โรงเรียนไดจดั วางผังไวอยางเปนระเบียบ ( x = 3.46 ) โรงเรียนไดจัดบอรดเพื่อใหความรูในวัน
สําคัญและเทศกาลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ( x = 3.43 ) บริเวณโรงเรียนมีความรมรื่น รมเย็นดวยรม
เงาของตนไม ( x = 3.34 ) และบรรยากาศในโรงเรียนมีความสงบรมเย็น ( x = 3.34 ) ตามลําดับ
สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือหองน้ําหองสวมมีความสะอาดและพอเพียง ( x = 2.80 )
ความคิดเห็นของนักเรียน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ไดมีการปฏิบตั ิอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.37 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการปฏิบัติอยู
ในระดับมากและปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบัติในแตละขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติ
มากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียนไดจัดวางผังไวอยาง
เปนระเบียบ ( x = 3.64 ) โรงเรียนไดจัดบอรดเพื่อใหความรูในวันสําคัญและเทศกาลตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ ( x = 3.50 ) อาคารและอาณาบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบรอย ( x = 3.48 )
ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือหองน้ําหองสวมมีความสะอาดและพอเพียง
( x = 2.91 )

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D. ) กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึน้
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน
ครู
ขอ

กิจกรรม
x

1 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อ
มุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2 โรงเรียนจัดใหมีโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ
3 โรงเรียนไดจัดวิทยาการที่ใหความรูเรื่องการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนไดอยางเหมาะสม

4 โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในการเสนอกิจกรรมหรือปรับปรุงกิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
5 กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
โรงเรียนไดคํานึงถึงความพึงพอใจของนักเรียน
ในการเขารวมกิจกรรม
6 โรงเรียนไดใหความสําคัญในการจัดกิจรรมทาง
ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ
7 โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนา
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
8 โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนา
ความรับผิดชอบของนักเรียน
9 โรงเรียนไดจัดสงนักเรียนเขารวมประกวด
มารยาท/สวดสรภัญญะ
10 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทหมู
ในโอกาสพิเศษตาง ๆ
รวม

แปล
S.D. ผล

นักเรียน
x

แปล
S.D. ผล

3.61 0.67 มาก 3.65 0.76

มาก

3.54 0.69 มาก 3.54 0.73

มาก

3.46 0.74 มาก 3.44 0.76

มาก

3.46 0.70 มาก 3.55 0.79

มาก

ปาน
3.39 0.78 กลาง 3.55 0.81

มาก

3.62 0.74 มาก 3.62 0.76

มาก

3.74 0.72 มาก 3.67 0.77

มาก

3.68 0.69 มาก 3.62 0.78

มาก

3.87 0.76 มาก 3.63 0.85

มาก

3.86 0.81 มาก 3.75 0.80
3.62 0.73 มาก 3.60 0.78

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบวา ตามความคิดเห็นของครู กิจกรรมของโรงเรียนที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 3.62 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบตั ิในแตละขอ พบวา ขอที่มี
การปฏิบัติมากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือโรงเรียนไดจัดสงนักเรียนเขารวมประกวดมารยาท
และสวดสรภัญญะ( x =3.87) โรงเรียนไดจดั กิจกรรมบรรพชา / อุปสมบทหมูในโอกาสพิเศษตาง ๆ
( x = 3.86) และโรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมีระเบียบวินยั ของนักเรียน
( x = 3.74 ) ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนไดคํานึงถึงความพึงพอใจของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม ( x = 3.39)
ตามความคิดเห็นของนักเรียน กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ไดมีการปฏิบตั ิอยูในระดับมาก ( x = 3.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ทุกขอหากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบตั ิในแตละขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ
ใน 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมบรรพชา / อุปสมบทหมูในโอกาสพิเศษตาง ๆ( x = 3.75)
โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมีระเบียบวินยั ของนักเรียน ( x = 3.67) และ
โรงเรียนไดจดั กิจกรรมอยางหลากหลาย เพือ่ มุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
( x = 3.65) ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือโรงเรียนไดจัดวิทยากรที่ให
ความรูเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนไดอยางเหมาะสม ( x = 3.44)

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D. ) การกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ของนักเรียน นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามความคิดเห็น
ของครูและนักเรียน
ครู
ขอ

กิจกรรม
x

แปล
S.D. ผล

1 โรงเรียนไดแจกเอกสารระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนใหแกบุคลากรทุกฝายไดรับรูโดยทั่วถึง 3.80 0.63 มาก
2 โรงเรียนไดประชุมครูและนักเรียนเพื่อชี้แจงความ
เขาใจในระเบียบปฏิบัติ
3.90 0.72 มาก
3 ไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติของ
ปาน
นักเรียนใหเหมาะสมอยูเสมอ
3.35 0.69 กลาง
4 บุคลากรทุกฝายรวมทั้งครูและนักเรียนไดมีสวนรวม
ในการปรับปรุงพัฒนาระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
3.43 0.73 มาก
5 ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
3.55 0.65 มาก
6 ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความ
ประพฤติของนักเรียน
3.82 0.64 มาก
7 โรงเรียนไดกําหนดใหมีระบบการควบคุมกันเอง
ปาน
ในกลุมนักเรียนดวยกัน
3.28 0.75 กลาง
8 ความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัติตาม
ปาน
ระเบียบของโรงเรียน
3.22 0.85 กลาง
9 โรงเรียนมีวิธีการตัดสินความผิดของนักเรียนดวย
ความเปนธรรม
3.71 0.68 มาก
10 โรงเรียนใชวิธีการยกยองชมเชย หรือการใหรางวัล
เปนแนวทางในการจูงใจใหนักเรียนปฏิบัติตาม
3.84 0.74 มาก

รวม

นักเรียน
x

แปล
S.D. ผล

3.67 0.77 มาก
3.69 0.76 มาก
3.64 0.70 มาก
3.55 0.80 มาก
3.58 0.78 มาก
3.68 0.76 มาก
3.49 0.82 มาก
3.45 0.88 มาก
3.57 0.82 มาก
3.65 0.83 มาก

3.59 0.71 มาก 3.60 0.79 มาก

จากตารางที่ 6 พบวา ความคิดเห็นของครู การกําหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
และการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( x = 3.59)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก และปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการ
ปฏิบัติในแตละขอ พบวาขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือโรงเรียนไดประชุม
ครูและนักเรียนเพื่อชี้แจงความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ ( x = 3.90) โรงเรียนใชวิธีการยกยองชมเชย
หรือการใหรางวัลเปนแนวทางในการจูงใจใหนกั เรียนปฏิบัติตาม ( x = 3.84 ) และความเอาใจใส
ของครูในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน( x = 3.82) ตามลําดับสวนขอทีม่ ีการปฏิบัติ
เปนลําดับสุดทายคือ ความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ( x = 3.22)
ความคิดเห็นของนักเรียน การกําหนดระเบียบปฏิบัติของ นักเรียน นักศึกษาและการ
ควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 3.60) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีการปฏิบัติอยูในระดับ มากทุกขอ หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบัติในแต
ละขอ พบวาขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือโรงเรียนไดประชุมครูและ
นักเรียนเพื่อชีแ้ จงความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ ( x = 3.69) และความเอาใจใสของครูในการแกไข
ปญหาความประพฤติของนักเรียน ( x = 3.68) และโรงเรียนไดแจกเอกสารระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนใหแกบุคลากรทุกฝายไดรับรูโดยทัว่ ถึง ( x = 3.67) ตามลําดับสวนขอที่มีการปฏิบัติเปน
ลําดับสุดทายคือ ความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัตติ ามระเบียบของโรงเรียน ( x = 3.45)

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช. และ
นักเรียนระดับ ปวส.
นักเรียน ปวช.
ขอ

กิจกรรม
x

1 ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนควบคูกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2 ครูผูสอน ยกตัวอยางเรือ่ งราวในชีวิตจริงมาใช
อบรมสั่งสอน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
3 ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาที่
เกี่ยวของกับเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม
4 ครูผูสอนยกยองชมเชยหรือใหรางวัล แก
นักเรียนที่มีความประพฤติดี
5 ครูผูสอนมีการพูดใหนักเรียนมีกําลังใจมุงมั่นที่
จะพัฒนาตนเองใหเปนคนดี
6 ครูผูสอนใชคําพูดใหนักเรียนมีกําลังใจมุงมั่นที่
จะพัฒนาตนเองใหเปนคนดี
7 ครูผูสอนวากลาว ตักเตือนนักเรียนไมพร่ําเพรือ่
จนนักเรียนเคยชิน และเบื่อหนาย
8 ครูผูสอน ใสใจ ตอการแกปญหา ความประพฤติ
ที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
9 ครูผูสอนมีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอ การ
อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
10 ครูผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม

รวม

แปล
S.D. ผล

นักเรียน ปวส.
x

แปล
S.D. ผล

3.83 0.66 มาก 3.81 0.60 มาก
3.86 0.75 มาก 3.71 0.70 มาก
ปาน
3.52 0.78 มาก 3.46 0.70 กลาง
3.70 0.87 มาก 3.65 0.74 มาก
3.77 0.88 มาก 3.73 0.69 มาก
3.58 0.87 มาก 3.64 0.83 มาก
ปาน
3.51 0.80 มาก 3.49 0.78 กลาง
3.80 0.84 มาก 3.76 0.77 มาก
3.78 0.78 มาก 3.86 0.81 มาก
3.66 0.80 มาก 3.89 0.77 มาก

3.70 0.80 มาก 3.70 0.74 มาก

จากตารางที่ 7 พบวา ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก( x = 3.70)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากและปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับ
การปฏิบัติในแตละขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอนยก
ตัวอยางเรื่องราวในชีวิตจริงมาใชอบรมสั่งสอน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x = 3.86) ครูผูสอน
อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูกับกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 3.83 ) และ
ครูผูสอนใสใจ ตอการแกปญหา ความประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ( x = 3.80) ตามลําดับ
สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือ ครูผูสอนวากลาว ตักเตือนนักเรียนไมพร่าํ เพรื่อจน
นักเรียนเคยชิน และเบื่อหนาย ( x = 3.51)
ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไป
กับกิจกรรมการเรียนการสอนไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 3.70) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ ปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบตั ิในแตละขอ
พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ ี
ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ( x = 3.89) ครูผูสอนมีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอการอบรมสั่งสอน
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x = 3.86) และ ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ควบคูกับกิจกรรมการเรียนการสอน( x = 3.81) ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย
คือครูผูสอนมอบหมายใหนกั เรียนศึกษาคนควาที่เกีย่ วของกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ( x = 3.46)

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) การจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช. และนักเรียน
ระดับ ปวส.
นักเรียน ปวช.
ลําดับ

รายการ
x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียน
ไดจัดวางผังไวอยางเปนระเบียบ
อาคารและอาณาบริเวณโรงเรียนมีความ
สะอาดเรียบรอย
บริเวณโรงเรียนมีความรมรืน่ รมเย็นดวย
รมเงาของตนไม
บริเวณโรงเรียนมีความสวยงามจากไม
ดอกไมประดับ
บรรยากาศภายในโรงเรียนมีความสงบ
รมเย็น
อาคารโรงอาหารมีความสะอาดและ
พอเพียง
หองน้ําหองสวมมีความสะอาดและ
พอเพียง
โรงเรียนไดจดั บริเวณไวสําหรับเปนที่
พักผอนอยางพอเพียง
โรงเรียนไดจดั บอรดเพื่อใหความรูในวัน
สําคัญและเทศกาลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
โรงเรียนไดจดั ใหมีศูนยรวมความศรัทธา
ไวใหกราบไหวเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ
รวม

แปล
S.D. ผล

3.64 0.82 มาก
ปาน
3.49 0.85 กลาง
ปาน
3.39 0.95 กลาง
ปาน
3.35 0.90 กลาง
ปาน
3.36 0.93 กลาง
ปาน
3.29 0.86 กลาง
ปาน
2.90 1.07 กลาง
ปาน
3.17 1.10 กลาง
3.54 0.88 มาก
ปาน
3.49 0.90 กลาง
ปาน
3.36 0.93 กลาง

นักเรียน ปวส.
x

แปล
S.D. ผล

3.68 0.64 มาก
3.50 0.70 มาก
3.55 0.77 มาก
ปาน
3.43 0.77 กลาง
3.51 0.73 มาก
ปาน
3.29 0.72 กลาง
ปาน
2.96 0.94 กลาง
ปาน
3.27 0.89 กลาง
ปาน
3.45 0.81 กลาง
ปาน
3.45 0.90 กลาง
ปาน
3.41 0.79 กลาง

จากตารางที่ 8 พบวา ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช. การจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดมกี ารปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.36)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากและปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับ
การปฏิบัติในแตละขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ อาคารสิ่งปลูก
สราง และบริเวณโรงเรียนไดจัดวางผังไวอยางเปนระเบียบ ( x = 3.64) โรงเรียนไดจดั บอรดเพื่อให
ความรูในวันสําคัญและเทศกาลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ( x = 3.54) และอาคารอาณาบริเวณโรงเรียน
มีความสะอาดเรียบรอย ( x = 3.49)ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือหองน้ํา
หองสวมมีความสะอาดและพอเพียง ( x = 2.90)
ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.41) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากและปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบัติในแตละขอ
พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณ
โรงเรียนไดจดั วางผังไวอยางเปนระเบียบ ( x = 3.68) บริเวณโรงเรียนมีความรมรื่น รมเย็นดวยรม
เงาตนไม ( X = 3.55) อาคารและอาณาบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบรอย ( x = 3.50)
ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือหองน้ําหองสวมมีความสะอาดและพอเพียง
( x = 2.96)

ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึน้
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชัน้ ปวช. และ ปวส.
นักเรียน ปวช.
ลําดับ

รายการ
x

1
2

3
4

5

6

7
8
9
10

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อ
มุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนจัดใหมีโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ

แปล
S.D. ผล

นักเรียน ปวส.
x

แปล
S.D. ผล

3.71 0.81 มาก 3.58 0.72 มาก

3.55 0.73 มาก 3.55 0.72 มาก
โรงเรียนไดจัดวิทยาการที่ใหความรูเรื่องการพัฒนา
ปาน
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนไดอยางเหมาะสม 3.50 0.76 มาก 3.37 0.77 กลาง
โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในการเสนอกิจกรรมหรือปรับปรุงกิจกรรมการ
ปาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.60 0.80 มาก 3.46 0.78 กลาง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
โรงเรียนไดคํานึงถึงความพึงพอใจของนักเรียน
ในการเขารวมกิจกรรม
3.58 0.82 มาก 3.50 0.81 มาก
โรงเรียนไดใหความสําคัญในการจัดกิจรรมทาง
ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ
3.70 0.77 มาก 3.55 0.75 มาก
โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนา
ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
3.74 0.70 มาก 3.61 0.86 มาก
โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนา
ความรับผิดชอบของนักเรียน
3.63 0.79 มาก 3.60 0.76 มาก
โรงเรียนไดจัดสงนักเรียนเขารวมประกวด
มารยาท/สวดสรภัญญะ
3.64 0.88 มาก 3.58 0.79 มาก
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทหมู
ในโอกาสพิเศษตาง ๆ
3.79 0.81 มาก 3.68 0.79 มาก

รวม

3.64 0.79 มาก 3.55 0.78 มาก

จากตารางที่ 9 พบวา ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. กิจกรรมของโรงเรียนที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 3.64 ) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบัติในแตละขอ พบวา
ขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออื่น ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือโรงเรียนไดจัดกิจกรรมบรรพชา / อุปสมบท
หมูในโอกาสพิเศษตาง ๆ ( x = 3.79) โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมี
ระเบียบวินยั ของนักเรียน ( x = 3.74) และโรงเรียนไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อมุง เนนการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ( x = 3.71) ตามลําดับ สวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย
คือ โรงเรียนไดจัดวิทยากรที่ใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนกั เรียนไดอยาง
เหมาะสม ( x = 3.50)
ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น ปวส. กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 3.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และปานกลาง หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบตั ิในแตละขอ พบวา ขอที่มี
การปฏิบัติมากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมบรรพชา / อุปสมบทหมูใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ ( x = 3.68) โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมีระเบียบวินยั
ของนักเรียน ( x = 3.61) และโรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความรับผิดชอบของ
นักเรียน ( x = 3.60) ตามลําดับ สวนขอที่มกี ารปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือโรงเรียนไดจัดวิทยากรที่
ใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกนกั เรียนไดอยางเหมาะสม ( x = 3.37)

ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D. ) การกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ของนักเรียน นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
นักเรียน ปวส.

นักเรียน ปวช.
ลําดับ

รายการ

1

โรงเรียนไดแจกเอกสารระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนใหแกบุคลากรทุกฝายไดรับรูโดย
ทั่วถึง

2
3
4

5
6
7
8
9
10

โรงเรียนไดประชุมครูและนักเรียนเพื่อ
ชี้แจงความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ
ไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติ
ของนักเรียนใหเหมาะสมอยูเสมอ
บุคลากรทุกฝายรวมทั้งครูและนักเรียนไดมี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาระเบียบ
ปฏิบัติของนักเรียน
ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

x

S.D. แปล
ผล

3.73 0.78

มาก

x

S.D. แปล
ผล

3.59 0.76

มาก

3.81 0.77 มาก 3.59 0.74 มาก
3.68 0.75 มาก 3.57 0.68 มาก

3.64 0.81

มาก

ปาน
3.47 0.78 กลาง

3.60 0.83

มาก

3.60 0.71

มาก

ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหา
ความประพฤติของนักเรียน
โรงเรียนไดกําหนดใหมีระบบการควบคุม
กันเองในกลุมนักเรียนดวยกัน
ความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน
โรงเรียนมีวิธีการตัดสินความผิดของ
นักเรียนดวยความเปนธรรม

3.64 0.84 มาก 3.55 0.78 มาก

โรงเรียนใชวิธีการยกยองชมเชย หรือการให
รางวัลเปนแนวทางในการจูงใจใหนักเรียน
ปฏิบัติตาม

3.65 0.85

รวม

3.73 0.79 มาก 3.62 0.69 มาก
ปาน
3.52 0.86 มาก 3.47 0.74 กลาง
ปาน
3.52 0.93 มาก 3.45 0.79 กลาง

มาก

3.64 0.76

มาก

3.65 0.82 มาก 3.56 0.74 มาก

จากตารางที่ 10 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชัน้ ปวช. การกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x = 3.65) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีการปฏิบัติอยูในระดับ มากทุกขอ
หากพิจารณาจัดอันดับการปฏิบัติในแตละขอ พบวาขอทีม่ ีการปฏิบัติมากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับ
แรกคือโรงเรียนไดประชุมครูและนักเรียนเพื่อชี้แจงความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ ( x = 3.81)
โรงเรียนไดแจกเอกสาร 0ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนใหแกบุคลากรทุกฝายไดรับรูโดยทั่วถึง และ
ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน ( x = 3.73) และไดมีการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบตั ิของนักเรียนใหเหมาะสมอยูเสมอ ( x = 3.68) ตามลําดับสวนขอที่มี
การปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือ ความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัตติ ามระเบียบของโรงเรียน
และโรงเรียนไดกําหนดใหมรี ะบบควบคุมกันเองในกลุมนักเรียนดวยดัน ( x = 3.22)
ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับชั้น ปวส. การกําหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
( x = 3.56) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก และปานกลาง หากพิจารณา
จัดอันดับการปฏิบัติในแตละขอ พบวาขอที่มีการปฏิบัติมากกวาขออืน่ ๆ ใน 3 ลําดับแรกคือ
โรงเรียนใชวิธีการยกยองชมเชย หรือการใหรางวัลเปนแนวทางในการจูงใจใหนกั เรียนปฏิบัติตาม
( x = 3.64) ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน ( x = 3.62) และ
ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ( x = 3.60)
ตามลําดับสวนขอที่มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทายคือ ความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน ( x = 3.45)

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็น
ของครูจากคําถามปลายเปด
การวิเคราะหขอ มูลโดยหาคาความถี่ ( f ) เสนอผลการวิเคราะหเรียงลําดับคาความถี่จาก
มากไปหานอย
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไ ปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

ครูควรเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน ( f = 13 )
ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะกําลังสอน ( f = 10 )
จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับเหตุการณปจ จุบันโดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรม ( f = 5 )
เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นการแกปญหาความ
ประพฤติของนักเรียน ( f = 3 )
5. ปลูกฝงจิตสํานึกในการรักโรงเรียน ( f = 2 )
แนวทางการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
1.
2.
3.
4.

ควรมีการปรับปรุงหองน้ําใหสะอาดมากกวานี้ ( f = 18 )
จัดสถานที่พักผอนใหมากกวาเดิมโดยเฉพาะมานั่ง ( f = 5 )
ควรปลูกไมประดับ และตนไมที่ใหมีรมเงา ( f = 3 )
ควรจัดสถานที่สําหรับเปนที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจภายในโรงเรียน ( f = 2 )

แนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.
2.
3.
4.

ควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่มุงเนนกิจกรรมสรางประโยชนเพื่อสวนรวม ( f = 8 )
ควรจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยากรจากภายนอกอยางสม่ําเสมอ ( f = 7 )
การจัดกิจกรรมหนาแถวควรจัดกิจกรรมรวมทุกระดับชัน้ ( f = 5 )
ควรปลูกฝงใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา ( f = 2 )

แนวทางการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิและการควบคุมการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
1. ครูควรเพิ่มความเอาใจใสตอความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในทุก ๆ ดานอยาง
ตอเนื่องและใหทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติ ( f = 6 )
2. ผูบริหารตองเอาใจใสตอระเบียบปฏิบัติที่วางไวอยางรัดกุมและถือปฏิบัติอยางยุติธรรม
(f=5)
3. ครูควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและเปนแบบอยางในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักเรียน
(f=4)
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็น
ของนักเรียนในภาพรวมทั้งสองระดับชั้นจากคําถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ ( f ) เสนอผลการวิเคราะหเรียงลําดับคาความถี่จาก
มากไปหานอยดังนี้
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไ ปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

อาจารยควรเขมงวดมากกวานีใ้ นขณะสอน ( f = 15 )
ควรสอนคุณธรรมจริยธรรมและมีกิจกรรมสอดแทรกอยางหลากหลาย ( f = 11 )
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ( f = 8 )
ควรมีกิจกรรมเขาคายใหมาก ( f = 3 )

แนวทางการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
1. ควรซอมแซมและทําความสะอาดหองน้ําใหสะอาดมากกวานี้ ( f = 32 )
2. ควรปลูกดอกไมใหสวยงาม ภายในบริเวณโรงเรียน ( f = 20 )
3. ควรมีการรณรงคใหชว ยกันรักษาความสะอาด ( f = 13 )
4. ควรมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใหนกั เรียนไดกราบไหว ( f = 8 )

แนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมที่จัดดีอยูแลว ( f = 12 )
ควรใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ( f = 8 )
สงเสริมกิจกรรมดนตรีและกีฬาใหมาก ( f = 7 )
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ( f = 5 )
ควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนพอใจ ( f = 3 )

แนวทางการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิและการควบคุมการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

คํานึงถึงความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัติ ( f = 15 )
ไมควรเครงครัดจนเกินไป ( f = 10 )
อาจารยควรทําตัวเปนแบบอยางแกนักเรียน ( f = 8 )
ระเบียบ ปฏิบัติดีอยูแลว ( f = 7 )
ควรลงโทษนักเรียนดวยความยุติธรรม ( f = 3 )

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยีจงั หวัดลําปาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ครู ผูสอนและนักเรียนโรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 3,424 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 473 คน
ประกอบดวยครู จํานวน 127 คน นักเรียนจํานวน 346 คน
เครื่องมือที่ใชการวิจยั เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ เอง ประกอบดวย แบบสอบถาม
ชนิดตรวจสอบรายการ ( Check List ) แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale )
และแบบสอบถามชนิดปลายเปด ( Open - Ended )
การวิเคราะหขอ มูล วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียน
1.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมี
ความคิดเห็นวา ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับแรกคือ
ครูผูสอนมีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ครูผูสอน
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และครูผูสอนมีการพูดใหนักเรียนมี
กําลังใจมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคนดี
นักเรียนมีความคิดเห็นวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไ ปกับ
กิจกรรมไดมกี ารปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมทีม่ ีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอน

มีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ครูผูสอนอบรมสั่ง
สอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูกับกิจกรรมการเรียนการสอน และครูผูสอน ยกตัวอยาง
เรื่องราวในชีวติ จริงมาใชอบรมสั่งสอน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.2 การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ครูมีความคิดเห็นวา ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับ
แรกคือ อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียนไดจัดวางผังไวอยางเปนระเบียบ โรงเรียนไดจัด
บอรดเพื่อใหความรูในวันสําคัญและเทศการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ และบริเวณโรงเรียนมีความรม
รื่น รมเย็นดวยรมเงาของตนไม บรรยากาศในโรงเรียนมีความสงบรมเย็น
นักเรียนมีความคิดเห็นวา การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ไดมกี ารปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับ
แรกคือ อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียนไดจัดวางผังไดอยางเปนระเบียบ โรงเรียนไดจัด
บอรดเพื่อใหความรูในวันสําคัญและเทศการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ และ อาคารอาณาบริเวณ
โรงเรียนมีความสะอาดเรียบรอย
1.3 กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึน้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ครูมีความ
คิดเห็นวา ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับแรกคือ
โรงเรียนไดจดั สงนักเรียนเขารวมประกวดมารยาทและสวดสรภัญญะ โรงเรียนไดจัดกิจกรรม
บรรพชา / อุปสมบทหมูในโอกาสพิเศษตาง ๆ และโรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนา
ความมีระเบียบวินยั ของนักเรียน
นักเรียนมีความคิดเห็นวา กิจกรรมของโรงเรียนที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ไดมกี ารปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับแรกคือ
โรงเรียนไดโรงเรียนไดจดั กิจกรรมบรรพชา / อุปสมบทหมูในโอกาสพิเศษตาง ๆ และโรงเรียนได
ใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมีระเบียบวินยั ของนักเรียน และ โรงเรียนไดจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายเพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.4 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ครูมีความคิดเห็นวา ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
มาก 3 ลําดับ แรกคือ โรงเรียนไดประชุมครูและนักเรียนเพื่อชี้แจงความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ
โรงเรียนใชวิธีการยกยองชมเชย หรือการใหรางวัลเปนแนวทางในการจูงใจใหนกั เรียนปฏิบัติตาม
และ ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน
นักเรียนมีความเห็นวา การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรม ที่มีการปฏิบัติ
มาก 3 ลําดับ แรกคือ โรงเรียนไดประชุมครูและนักเรียนเพื่อชี้แจงความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ
ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน และโรงเรียนไดแจกเอกสาร
ระเบียบปฏิบัตขิ องนักเรียนใหแกบุคลากรทุกฝายไดรับรูโ ดยทั่วถึง
2. สภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชัน้ ปวช. และนักเรียน
ระดับชั้น ปวส
2.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนระดับชั้น ปวช. มีความคิดเห็นวา ไดมีการปฏิบตั ิอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอนยกตัวอยางเรื่องราวในชีวิตจริงมาใชอบรมสั่ง
สอน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน และครูผูสอน ใสใจตอการแกปญหา ความประพฤติที่ไมเหมาะสมของ
นักเรียน
นักเรียนระดับชั้น ปวส.มีความคิดเห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู
ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก 3 ลําดับแรกคือ ครูผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ครูผูสอนมีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และ
ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 การจัดสภาพแวดลอมการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช. มีความคิดเห็นวา ไดมกี ารปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับแรกคือ อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียนไดจัดวาง
ผังไวอยางเปนระเบียบ โรงเรียนไดจัดบอรดเพื่อใหความรูในวันสําคัญและเทศการตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ และอาคารบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบรอย
นักเรียนระดับชั้น ปวส. มีความคิดเห็นวา การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
มาก 3 ลําดับแรกคือ อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียนไดจัดวางผังไดอยางเปนระเบียบ
บริเวณโรงเรียนมีความรมรืน่ รมเย็นดวยเงาตนไม และอาคารอาณาบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด
เรียบรอย

2.3 กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึน้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักเรียน
ระดับ ปวช. มีความคิดเห็นวา ไดมกี ารปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3
ลําดับแรกคือ โรงเรียนไดจดั กิจกรรมบรรพชา / อุปสมบทหมูในโอกาสพิเศษตาง ๆ โรงเรียนไดให
ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมีระเบียบวินยั ของนักเรียน และโรงเรียนไดจดั กิจกรรมอยาง
หลากหลายเพือ่ มุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนระดับชั้น ปวส. มีความคิดเห็นวา กิจกรรมของโรงเรียนที่จดั ขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก
3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนไดโรงเรียนไดจดั กิจกรรมบรรพชา / อุปสมบทหมูในโอกาสพิเศษตาง ๆ
และโรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมีระเบียบวินยั ของนักเรียน และโรงเรียน
ไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน
2.4 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช. มีความคิดเห็นวา ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก 3 ลําดับ แรกคือ โรงเรียนไดประชุมครูและนักเรียนเพื่อชี้แจงความ
เขาใจในระเบียบปฏิบัติ โรงเรียนไดแจกเอกสาร ระเบียบปฏิบตั ิของนักเรียนใหแกบคุ ลากรทุกฝาย
ไดรับรูโดยทัว่ ถึง และความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความประพฤติ ของนักเรียน
นักเรียนระดับชั้น ปวส. มีความเห็นวา การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุม
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และกิจกรรม ทีม่ ี
การปฏิบัติมาก 3 ลําดับ แรกคือ โรงเรียนใชวิธียกยองชมเชย หรือการใหรางวัลเปนแนวทางในการ
จูงใจใหนกั เรียนปฏิบัติตาม ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน
และ ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
3. แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี จากแบบสอบถามปลายเปด
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของครู
วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ครูควรเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน
6. ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะกําลังสอน

7. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับเหตุการณปจ จุบันโดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรม
4. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นการแกปญหา ความ
ประพฤติของนักเรียน

วิธีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5.
6.
7.
8.

ควรมีการปรับปรุงหองน้ําใหสะอาดมากกวานี้
จัดสถานที่พกั ผอนใหมากกวาเดิมโดยเฉพาะมานั่ง
ควรปลูกไมประดับ และตนไมที่ใหมีรมเงา
ควรจัดสถานที่สําหรับเปนที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจภายในโรงเรียน

วิธีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5. ควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่มุงเนนกิจกรรมสรางประโยชนเพื่อสวนรวม
6. ควรจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยากรจากภายนอกอยางสม่ําเสมอ
7. การจัดกิจกรรมหนาแถวควรจัดกิจกรรมรวมทุกระดับชัน้
8. ควรปลูกฝงใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา

วิธีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิและการควบคุมการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
4. ครูควรเพิ่มความเอาใจใสตอความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในทุก ๆ ดานอยาง
ตอเนื่องและใหทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติ
5. ผูบริหารตองเอาใจใสตอระเบียบปฏิบัติที่วางไวอยางรัดกุมและถือปฏิบัติอยาง
ยุติธรรม
6. ครูควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและเปนแบบอยางในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
นักเรียน

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน
วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

อาจารยควรเขมงวดมากกวานี้ในขณะสอน
ควรสอนคุณธรรมจริยธรรมและมีกิจกรรมสอดแทรกอยางหลากหลาย
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
ควรมีกิจกรรมเขาคายใหมาก

วิธีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1. ควรซอมแซมและทําความสะอาดหองน้ําใหสะอาดมากกวานี้
2. ควรปลูกดอกไมใหสวยงาม ภายในบริเวณโรงเรียน
3. ควรมีการรณรงคใหชวยกันรักษาความสะอาด
4. ควรมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใหนกั เรียนไดกราบไหว

วิธีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดทําขึน้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
6. กิจกรรมที่จัดดีอยูแลว
7. ควรใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
8. สงเสริมกิจกรรมดนตรีและกีฬาใหมาก
9. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
10. ควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนพอใจ)

วิธีการกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

คํานึงถึงความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัติ
ไมควรเครงครัดจนเกินไป
อาจารยควรทําตัวเปนแบบอยางแกนักเรียน
ระเบียบ ปฏิบัติดีอยูแลว
ควรลงโทษนักเรียนดวยความยุติธรรม

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลําปาง มีประเด็นที่สมควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการดําเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษาที่ดําเนินการอยูใ น
ปจจุบัน ในวิธแี รกคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
จากผลการวิจยั พบวา ทั้งครู นักเรียน และนักเรียนระดับชั้น ปวช. กับนักเรียนระดับชั้น ปวส. มี
ความเห็นตรงกันวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับแรก ทั้งนี้เพราะวา จากนโยบายหลักของ
ผูบริหารมีการกําหนดแนวทางในการเรียนการสอนอยางชัดเจนถึงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักเรียน ดังจะเห็นไดจากปรัชญาของโรงเรียนที่ไดกลาววา การศึกษาคือชีวิตทีส่ มบูรณคือ
การมีความรู มีทักษะ ฝมือ มีประสบการณพัฒนาความเปนเลิศทางปญญา และมีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามนําไปสูชีวติ ที่มีความมั่นคงกาวหนาและผาสุก (คูมือนักเรียน:ลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี ) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ไดกําหนด
ไววา การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และจากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ไดกําหนดหลักการในการ
พัฒนาจิตใจคนโดยมีหลักการในการพัฒนาจิตใจคนใหมีวิสัยทัศน เปนคนเกง คนดี และมีความสุข
ไดอยางชัดเจน (สํานักงานการประถมศึกษา แหงชาติ.2540 : 8) นอกจากนี้หลักสูตรของโรงเรียนฯ
ยังมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนรู การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเขา
กับวิชาที่สอนเพื่อใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูใ นระหวางการเรียนวิชาตาง ๆ ซึ่งจะสามารถนําไปสู
คุณภาพในที่สดุ

2. ผลการวิจัยที่พบวา ทั้งครู และนักเรียน และนักเรียนระดับชั้น ปวช. กับนักเรียน
ระดับชั้น ปวส. มีความเห็นตรงกันวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาดวยวิธีการจัด
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเหมาะสม มีการปฏิบัติอยูในลําดับสุดทาย เมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ทีเ่ ปนเชนนี้เพราะวา การจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี มีขอจํากัดในพื้นที่การกอสราง ไมสามารถขยายพื้นที่
เพิ่มเติมไดในผืนเดียวกัน จึงจําเปนตองมีการขยายพืน้ ทีอ่ าคารออกเปน 3 สวน ทําใหพื้นที่ของ
โรงเรียนไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบกับมีการกอตั้งวิทยาลัยฯ เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาที่
จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไดมีการศึกษา
ตอเนื่องถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้นการวางผังอาคารตาง ๆ การกําหนดรูปแบบอาคารตาง ๆ การจัด
สถานที่ที่พักผอน จึงถูกจํากัดดวยเหตุผลดังกลาวขางตนซึ่งเปนผลทําใหแผนผังของโรงเรียนฯ
และสภาพแวดลอม บางแหง ขาดความเปนระเบียบสวยงาม เพียงพอ และไมเอื้ออํานวยตอการจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ทั้งยังมีจํานวนนักเรียนมากทําให ยากตอการรักษาความสะอาดของ
อาคารตาง ๆ และบริเวณโรงเรียนประกอบดวยนักเรียนที่พื้นฐานการอบรมเบื้องตนจากครอบครัว
ยังไมดีพอ เกีย่ วกับระเบียบวินัย หรือการประพฤติ ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการรักษาความสะอาด และ
นักการภารโรงจากบริษัท ไมไดเปนนักการภารโรงประจํา จึงยากตอการควบคุม ซึ่งสอดคลองกับ
พระครูนิวิฐวิรยิ คุณ (2549 : 92) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพุทธศาสนา จังหวัดพูน พบวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยวิธีการจัด
สภาพแวดลอม มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เพราะวาการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีขอจํากัดเปนอยางมาก ประการแรก แผนแมบทของวัดที่เปนที่ตั้ง
ของโรงเรียนจะใหความสําคัญของการใชพนื้ ที่ที่ตั้งอาคารตาง ๆ ที่สนองกิจกรรมทางศาสนาเปน
หลัก พื้นทีแ่ ละอาคารที่ใชในการจัดการศึกษาเปนองคประกอบของวัดที่มีความสําคัญรองลงมา
สวนการตกแตงสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความรมรื่นสวยงาม เปนกระบวนการตามวิถีโลก
ซึ่งโรงเรียนจะเนนที่การจัดการศึกษาวิชาธรรมเทานั้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนลําปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน พบขอเสนอแนะดังตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 โรงเรียนควรสงเสริมบุคลากรทุกคนที่ทําหนาที่ในการเรียนการสอน ไดประพฤติ
ปฏิบัติเปนตัวอยางแกนักเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ควรมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอและใหผปู กครอง และนักเรียนได
มีสวนรวมใหมากที่สุด
1.3 ควรมีการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดเขา
มามีสวนรวม
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรวิจยั เรื่องการจัดสภาพแวดลอมเพื่อลดภาวะโลกรอน
2.2 ควรวิจยั เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคูกิจกรรมการเรียนการสอน
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องคการนักศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2549. กรุงเทพมหานคร : 2549. อัดสําเนา

ภาคผนวก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
จังหวัดลําปาง
คําชี้แจง
1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนโรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี
2. แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ
ตอนที่1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่2 สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตอนที่3 นักเรียนนักศึกษาที่ดําเนินงานอยูในปจจุบันแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษา
3. ขอมูลจาการตอบแบบสอบถามจะนําไปวิเคราะหในภาพรวมไมมีผลกระทบใดๆ
ตอผูตอบแบบสอบถามเปนรายบุคคล
4. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณและเปน
ประโยชนอยางแทจริง
ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งทีไ่ ดกรุณาตอบแบบสอบถาม
นางรัตนากร วงคศรี
นางสาวนันทกา โกมลเสน
นางสาวรุงฤดี พรมแกวงาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่
ดําเนินการอยูใ นปจจุบนั
คําชี้แจง แบบสอบถามสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทีด่ ําเนินการอยู
ในปจจุบนั จะสอบถามการดําเนินงานใน 4 ดาน คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิ
และการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับการปฏิบัติ ตามรายการของการดําเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทั้ง 4 ดาน
ตัวอยาง

ขอ

รายการ

1

ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนควบคูกับกิจกรรม
การเรียนการสอน

ระดับปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
/

จากตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามเขียนเครือ่ งหมาย / ลงในชองมากทีส่ ุด หมายถึงผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นวา ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมควบคูกับกิจกรรมการเรียน
การสอนมากที่สุด

ฉบับนักเรียน

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพของผูแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครือ่ งหมาย / ลงใน( ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

1.เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. กําลังศึกษาอยูในระดับ
( ) ปวช. 1
( ) ปวช. 2
( ) ปวช. 3
( ) ปวส.1
( ) ปวส.2
( ) สป.1
( ) สป.2

สําหรับ
ครูผูสอน
ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่อง / ลงใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบ
1.เพศ
( ) ชาย
2.ประสบการณในการสอน
( ) ไมเกิน 5 ป
( ) 6 – 10 ป
( ) 11 ปขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
4.ทําการสอนในสาขา
( ) บริหารธุรกิจ
( ) ชางอุตสาหกรรม
( ) บริหารธุรกิจนานาชาติ

( ) หญิง

ตอนที่ 2.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ควบคูไปกับ กิจกรรมการเรียนการสอน
ขอ

1.

รายการ

ครูผูสอนอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ครูผูสอน ยกตัวอยางเรื่องราวในชีวิตจริงมาใชอบรมสั่งสอน
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
3. ครูผูสอน มอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
4. ครูผูสอนยกยองชมเชยหรือใหรางวัล แกนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี
5. ครูผูสอนมีการพูดใหนักเรียนมีกําลังใจมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
ใหเปนคนดี
6. ครูผูสอนใชคําพูดที่นุมนวลในการวากลาวตักเตือนนักเรียนที่มี
ปญหาความประพฤติ
7. ครูผูสอนวากลาว ตักเตือนนักเรียนไมพร่ําเพรื่อจนนักเรียนเคย
ชิน และเบื่อหนาย
8. ครูผูสอน ใสใจ ตอการ แกปญหา ความประพฤติที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน
9. ครูผูสอนมีความปรารถนาดีอยางจริงใจตอ การอบรมสั่งสอน
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
10. ครูผูสอนประพฤติตนเปนแบบอบยางที่ดีในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม

ระดับปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปาก นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ตอนที่2.2 การจัดสถานแวดสอมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพธรรมจริยธรรมนักเรียน
ระดับปฏิบัติ
ขอ

1.

รายการ

อาคารสิ่งปลูกสราง และบริเวณโรงเรียนไดจัดวางผังไว
อยางเปนระเบียบ
2. อาคาร และอาณาบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเรียบรอย
3. บริเวณโรงเรียนมีความรมรืน่ รมเย็นดวยรมเงาของ
ตนไม
4. บริเวณโรงเรียนมีความสวยงามจากไมดอกไมประดับ
5. บรรยากาศภายในโรงเรียนมีความสงบ รมเย็น
6. อาคารโรงอาหารมีความสะอาดและ เปนระเบียบ
7. หองน้ําหองสวมมีความสะอาดและพอเพียง
8. โรงเรียนไดจดั บริเวณไวสําหรับเปนที่พักผอนอยาง
พอเพียง
9. โรงเรียนไดจดั บอรดเพื่อใหความรูในวันสําคัญและ
เทศกาลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
10. โรงเรียนไดจดั ใหมีศูนยรวมความศรัทธาไวใหกราบไหว
เพื่อยึดเหนีย่ วจิตใจ

มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ตอนที่2.3 กิจกรรมของโรงเรียนที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ขอ

รายการ

1.

โรงเรียนไดจดั กิจกรรมอยางหลากหลายเพือ่ มุงเนนการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนจัดใหมีโครงการอบรมใหความรู เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
โรงเรียนไดจดั วิทยากรที่ใหความรูเรื่องการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนไดอยางเหมาะสม
โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนกั เรียนไดมีสวนรวมในการ
เสนอกิจกรรมหรือปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนได
คํานึงถึงความพึงพอใจของนักเรียนในการเขารวม
กิจกรรม
โรงเรียนไดใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพจริยธรรมนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความมี
ระเบียบวินยั ของนักเรียน
โรงเรียนไดใหความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาความ
รับผิดชอบของนักเรียน
โรงเรียนไดจดั สงนักเรียนเขารวมประกวดมารยาท /
สวดสรภัญญะ
โรงเรียนไดจดั กิจกรรมบรรพชา/อุปสมบทหมูในโอกาส
พิเศษตางๆ

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

มาก
ที่สุด

ระดับปฏิบัติ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ตอนที่ 2.4 การกําหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ระดับปฏิบัติ
ขอ

1.

รายการ

โรงเรียนไดแจกเอกสารระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
ใหแกบุคลากรทุกฝายไดรับรูโ ดยทั่วถึงกัน
2. โรงเรียนไดประชุมครูและนักเรียนเพื่อชีแ้ จงความเขาใจ
ในระเบียบปฏิบัติ
3. ไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติของนักเรียนให
เหมาะสมอยูเ สมอ
4. บุคลากรทุกฝายรวมทั้งครูและนักเรียนไดมสี วนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
5. ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
6. ความเอาใจใสของครูในการแกไขปญหาความประพฤติ
ของนักเรียน
7. โรงเรียนไดกําหนดใหมีระบบการควบคุมกันเองในกลุม
นักเรียนดวยกัน
8. ความเต็มใจของนักเรียนในการปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน
9. โรงเรียนมีวิธกี ารตัดสินความผิดของนักเรียนดวยความ
เปนธรรม
10. โรงเรียนใชวิธีการยกยองชมเชย หรือการใหรางวัลเปน
แนวทางในการจูงใจใหนกั เรียนปฏิบัติตาม

มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
คําชี้แจง ในการที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหประสบผลนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวาจะตองดําเนินการอะไรบาง จึงจะประสบผลนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวาจะตองดําเนินการอะไรบาง จึงจะประสบผลสําเร็จโปรดแสดงความ
คิดเห็น
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน ควร
ดําเนินการดังตอไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ควรดําเนินการดังตอไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควรดําเนินการ
ดังตอไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ควรดําเนินการดังตอไปนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................

