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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจาเป็น และ
สร้างกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 4 คน ครูผู้สอน จานวน 80 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คนและผู้ปกครองนักเรียน
จานวน 243 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 334 คน เครื่องมือเป็นแบบประเมินองค์ประกอบ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นและค่าความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน รองลงมาคือ การพัฒนาด้วยการใช้
แบบอย่างที่ดี การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี และการพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ส่วนความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม PNImodifiedโดยรวม PNImodified = 0.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี PNImodified สูงสุดคือ
การพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม PNImodified= 0.34 รองลงมา
คือ การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน PNImodified= 0.32 และการพัฒนาด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี PNImodified= 0.31
ส่วนด้านที่มี PNImodified ต่าสุดคือ การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน PNImodified= 0.30
2. กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 4 เป้าประสงค์
20 มาตรการ 20 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 มาตรการ 6 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 4 มาตรการ 4 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 มาตรการ 3 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 5 มาตรการ
5 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย
1 เป้าประสงค์ 2 มาตรการ 2 ตัวชี้วัด

ABSTRACT
The purposes of this research were to study current conditions, desirable conditions,needs
and requirements strategy for development of student,s ethics under Suraphinpittaya School.
The samples used in this study were 4 administrators, 80 teachers and 7 Chairmen of the basic
education institutions and 243 Student parentes, a total of 334. The instrument for data collection
was 5-level rating scale questionnaire with IOC value between 0.80 and 1.00. and overall
validity value of 0.98. The data were analyzed by computer using Percent, Mean, Standard
Deviation, Reliability and PNI.
The research findings were as follows :
1. Current conditions, desirable conditions, needs and the strategy required for development
of student,s ethics under Suraphinpittaya School. The overall level, were moderate The highest
average was development by setting up a school environment. For the second priority were
being good examples, student development activities, teaching and learning and the lowest
was community involvement. As for desirable conditions, in all, were at high level. The highest was
development of teaching and learning, The second high were student development activities, being
good examples, and community involvement and the lowest was setting up a school environment.
Regarding the need for moral development (PNImodified= 0.32), The highest PNImodifie was development
through teaching and learning, development through community involvement (PNImodified= 0.34),
developed by student development activities (PNImodified= 0.32), Developed by using good
examples (PNImodified= 0.31), development by setting up a school environment PNImodified= 0.30.
2. The strategy for Development of Students Ethics under Suraphinpittaya School. was composed
of 5 strategies, 4 goals, 20 measures and 20 indicators. Strategy 1 – Development through teaching
and learning with 1 goal, 6 measures, 6 indicators. Strategy 2 – Development through student activity
process with 1 goal, 4 measures and 4 indicators. Strategy 3-Development through being good example
with 1 goal, 3 measures, 3 indicators Strategy 4- Development through setting up school environment
with 1 goal, 5 measures and 5 indicators, Strategy 5-Development through community involvement
with 1 goal, 2 measures and indicators
1. ความสาคัญและปัญหาการวิจัย
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะต้องพัฒนาให้
ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย
และด้านจิตพิสัย โดยเฉพาะในด้านจิตพิสัยถือว่ามี
ความสาคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง และนอกจากนี้จาเป็นจะต้องเน้นการให้
การศึกษาควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม เพราะถ้า
คนมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมสังคมก็จะ
ขาดความสงบร่มเย็นเป็นสุข และมีปัญหาที่สับสนวุ่นวาย

ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงถือว่ามีบทบาทที่สาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ในการด าเนิ น การในการด าเนิ น การให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้ได้ เพราะสถาบันการศึกษา
มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดความรู้ อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โรงเรี ย นในระดั บ
มั ธยมศึ กษามี ห น้ าที่ ในการถ่ ายทอดความรู้ และ
วิชาการต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา
เล่าเรียนซึ่งมีอายุระหว่าง 12-18 ปี

ซึ่งถือว่าเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี และในขณะเดียวกันก็เป็น
วัยที่กระทาความผิดได้ง่ายที่สุดเนื่องจากมีความมั่นใจ
ในตัวเองสูง จึงเป็นวัยที่ควรได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกที่ดี เพื่อก่อให้ เกิด
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของความถูกต้องดีงามและการยอมรับของสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนถือเป็น
การบ่มเพาะจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและนาไปสู่สังคมที่ดีในอนาคต
ซึ่งจะเห็นผลได้มากน้อยเพียงใดนั้น ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนทุกภาคส่วนต้องเห็นความสาคัญ
และมีจิตสานึกร่วมกันในการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง (สวนีย์ รักษาวงษ์, 2559) ภารกิจหลักของ
การพัฒนาประเทศก็คือการจัดการศึกษาให้พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมควบคู่ไปด้วยกัน และ
ต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต และต้องเน้นเป็น
พิเศษในช่วง 10 ปีแรกของชีวิตด้วยการสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพที่สมดุลและสมบูรณ์ให้แก่เด็กโดยใช้กิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินัย เสียสละ กตัญญู
กตเวที สามัคคี ซื่อสัตย์ ฯลฯ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมไว้ในสาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
นอกจากนั้นผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนของโรงเรียนสุรพินท์พิทยา สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า นักเรียนมี
คุณธรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 85 และอยู่ในระดับดี
มาก ร้อยละ 15 ด้านที่เป็นปัญหามากที่สุดมา 4 ด้าน
เรียงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ วินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางานและจิตสาธารณะ จะต้องได้รับการ
พัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมกับคุณธรรมด้านอื่นๆ (รายงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พทิ ยา
ปีการศึกษา 2561)

ซึ่งไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร จึงจาเป็น
ต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เพื่อให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กาหนดไว้
จากสภาพปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ซึ่ง มีบ ทบาทหน้ าที่โ ดยตรงในการบริห ารจั ดการ
สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในระดับดีมาก จึงได้ทาการศึกษา
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
สุรพินท์พิทยา ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
คุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นสุข โรงเรียนเป็ นสุข
สภาพแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชน
เป็ นสุ ข รวมถึ งหน่ วยงานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ องสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร สถานศึกษาให้
นั ก เรี ย นมี พั ฒ นาการในเรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
2.2 เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
4 ด้าน
1. วินัย
2. ความรับผิดชอบ
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. จิตสาธารณะ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 5
แนวทาง
1.การจัดการเรียนการสอน
2.การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
3.การใช้แบบอย่างที่ดี
4.การจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน
5.การให้ชุมชนมีส่วนร่วม

1. ประเมิน
องค์ประกอบ
2. ความต้องการ
จาเป็น (PNI)
3. สนทนากลุ่ม
(Focus Group
Discussion)
4. ประเมินความ
เหมาะสมและ
ความเป็นไปได้

กลยุทธ์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียน
สุรพินท์พทิ ยา

4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ครั้งนี้ มีขั้นตอน
ในการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย(Conceptual Framework)
2. ประเมินองค์ประกอบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ และ
วิเคราะห์ข้อมูล (ศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนจากกลุ่มเป้าหมาย)
3. ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 2
1. ยกร่างกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
2. รวบรวมข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
3. ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา เพื่อยืนยันองค์ประกอบ
โดยผู้วิจัยได้แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัยทั้ง 6 ขั้นตอน ตามภาพประกอบที่ 3 และรายละเอียด
ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน
วิธีการดาเนินงาน
ผลที่ได้
ระยะที่ 1
ขั้นที่ 1
วิจัยเอกสาร
ขั้นที่ 2
ประเมินองค์ประกอบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ขั้นที่ 3
ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการ
จาเป็นของโรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยการประเมิน
องค์ประกอบ

โดยใช้แบบสอบถาม

กรอบแนวคิด

องค์ประกอบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

สภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจาเป็นของ
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ระยะที่ 2
ขั้นที่ 1
ยกร่างกลยุทธ์

สรุปข้อมูลจากขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2
วิพากษ์ เสนอแนะ
ร่างกลยุทธ์ฯ

สนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นที่ 3
ประเมินร่างกลยุทธ์ที่ 2

ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ สรุปและนาเสนอกลยุทธ์

ร่างกลยุทธ์ที่ 1

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ร่างกลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) และการกาหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
1. กิจกรรมการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเอกสาร(Documentary
Research) โดยผู้วิจัย ดาเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย
2. ผลลัพธ์การวิจัย
ผลลัพธ์จากการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ ขอบเขตการวิจัย
และกรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินองค์ประกอบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1. กิจกรรมการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ แล้ว
นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
1.1 กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินองค์ ประกอบการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อศึกษาผลการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ในปี
การศึกษา 2559-2560
1.2 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินองค์ประกอบ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือ ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2) สร้างแบบประเมินองค์ประกอบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 5 แนวทาง ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้แบบอย่างที่ดี การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อนาไปเก็บข้อมูลกับ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3) นาแบบประเมินองค์ประกอบ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและนาข้อเสนอแนะมาแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสม
4) เก็บรวบรวมข้อมูล
5) วิเคราะห์ข้อมูล
2. ผลลัพธ์การวิจัย
ผลลัพธ์จากการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ องค์ประกอบ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน
สุรพินท์พิทยา ในปีการศึกษา 2559 - 2560
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
1. กิจกรรมการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์
รายละเอียดดังนี้
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้ แก่ ผู้ บริหารสถานศึ กษา
ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จานวน 1603 คน
เป็นผู้บริหาร 5 คน ครูผู้สอน จานวน 100 คน กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จานวน 15
คน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 1483 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้ รายงานใช้ตารางของ
Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 334 คน กาหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน ครูผู้สอน จานวน
80 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
7 คน และผู้ ปกครองนั ก เรี ย น จ านวน 243 คน
รวมทั้งสิ้น 334 คน

1.2 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม
การจัดทาแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประกอบด้วย
(1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(2) แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.3 การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขอบข่าย
ของกลยุ ทธ์ การพั ฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น
โรงเรียนสุรพิท์พิทยา ประกอบด้วย 1. การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย 5 แนวทาง
ได้แก่ การจัด กิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้แบบอย่างที่ดี การจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และการนาชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 2. คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ
ได้แก่ วินัย ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในการ
ทางาน และจิตสาธารณะ
2) นาประเด็นสาคัญที่ได้จากการศึกษา มาใช้
ในการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยใช้
นิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่ศึกษาเป็นหลักในการ
สร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
3) นาแบบสอบถาม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น
4) นาเครื่องมือไปตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
5) เก็บรวบรวมข้อมูล
6) วิเคราะห์ข้อมูล
1.4 ตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัย
ดาเนินการดังนี้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ของแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านร่วมตรวจสอบความตรงตาม
เนื้ อ หาตลอดจนความครอบคลุ ม ของค าถามและ

ความชัดเจนของการใช้ภาษา การตรวจสอบพิจารณา
แบบประเมิ นดั ชนี ความสอดคล้ องของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
มีมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับโดยผู้เชี่ยวชาญ
พิ จ ารณาตั ด สิ น ว่ า ประเด็ น ต่ า ง ๆที่ พิ จ ารณา มี
ความเหมาะสม ไม่แน่ใจ หรือไม่เหมาะสมและใช้
สูตรการคานวณดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของตามวิธีของ โรวิเนลลี่
และแฮมเบิลตัน (Rovinelli, R. J., &Hambleton,
R. K., 1977; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) แล้วคัดเลือก
ข้อคาถามที่มีค่าความเที่ยงตรงทางเนื้อหามากกว่า
0.50 ในงานวิจัยนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญดังนี้
1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
ทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
การวิจัย การวัดผลและประเมินผล
2) มีประสบการณ์เป็นนักบริหารการศึกษา
ในระดับนโยบาย
จากนั้นจึงนาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปหา
ดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective
Congruence: IOC) และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ไปแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามและ ก่อนนาไปทดลอง
ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความเที่ยง
(Reliability)โดยค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha Coefficient) แบบสอบถาม เท่ากับ 0.98
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์และแปลข้อมูล ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ดังนี้
1.ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์
พิทยา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายข้อมูล

3. ประเมินความต้องการจาเป็นของกลยุทธ์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
สุรพินท์พิทยา ใช้คาตอบแบบตอบสนองคู่ (Dual
Responses) มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ดัชนีเรียงลาดับ
ความส าคั ญ ของความต้ องการจ าเป็ น (Modified
Priority Needs Index : PNImodified) ซึ่งเป็นดัชนี
เรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นที่ใช้
หลักประเมินความแตกต่างเป็นวิธีที่หาค่าผลต่างของ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ (I-D) แล้วหาร
ด้วยค่าของสภาพที่พึงประสงค์ (D) ซึ่งควบคุมขนาด
ความต้องการจาเป็นให้อยู่ในพิสัย ที่ไม่มีช่วงกว้าง
มากเกินไปและให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อ
ใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการคานวณ
ค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
5. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย ดังนี้
5.1 สภาพปัจจุบันของกลยุทธ์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ที่มีค่ าเฉลี่ย สูง สุดคื อการพั ฒนาด้ว ยการจั ด สภาพ
แวดล้อมในโรงเรียน รองลงมาคือการพัฒนาด้วยการใช้
แบบอย่างที่ดี การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือการพัฒนาด้วยการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ปรากฏ ดังต่อไปนี้
5.1.1 สภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ด้านการพัฒนาด้วย
การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือจัดโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด
หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยไว้ใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม รองลงมาคือกาหนดเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านความรับผิดชอบไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ และกาหนดรูปแบบการสอนเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทางาน โดยใช้รูปแบบ
การสอนด้วยวิธีต่างๆ หลายวิธี เช่น กรณีตัวอย่าง การใช้
ข่ าวและเหตุ การณ์ ประจ าวั น เป็ นต้ น ตามล าดั บ
ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบไปพร้อมๆกับเนื้อหาวิชาอื่น
5.1.2 สภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นัก เรี ยน โรงเรียนสุ รพินท์พิ ทยา ด้า นการพัฒ นา
ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย น โดยภาพรวม
พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือจัดกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
รองลงมาคือจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมเพื่อเสริมสร้าง
ความมุ่งมั่นในการทางานให้กับผู้เรียน และจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อเสริมสร้างความมุ่ง มั่นในการทางาน
ให้กับผู้เรียน ตามลาดับ ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
จัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้กับผู้เรียน
5.1.3 สภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ด้านการพัฒนาด้วย
การใช้แบบอย่างที่ดี โดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมี
วินัยต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม รองลงมาคือจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูครู นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านความมีวินัยต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
และส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองประพฤติและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ ตามลาดับ
ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ประพฤติแ ละปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีใ นด้า น
ความมีวินัยต่อตนเอง
5.1.4 สภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรี ยน โรงเรี ยนสุ รพินท์พิทยา ด้านการพัฒนา

ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยภาพรวม
พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือจัดทาป้าย
ข้อคิด ข้อเตือนใจเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความ
รับผิ ดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม รองลงมาคื อจั ด
ห้องจริยศึกษาให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และจั ด
ป้ายนิเทศเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม โดยนาศาสตร์พระราชามา
บูรณาการ ตามลาดับ ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
จั ด ห้ อ งจริ ย ศึ ก ษาให้ ค วามรู้ กั บ ผู้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ
เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทางาน
5.1.5 สภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ด้านการพัฒนาด้วย
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเชิญผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมกับโรงเรียนตั้งแต่การศึกษาปัญหา การ
วางแผนด าเนิน การ การตัด สิ นใจ การแก้ ปัญ หา
การประเมิ น ร่ ว มกั น และร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบผลการ
ดาเนินการ รองลงมาคือจัดกิจกรรมให้ครูไปเยี่ยม
บ้านนักเรียนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองและแก้ปัญหาการขาดความรับผิดชอบ
ของผู้เรียน และเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาการขาดความรับผิดชอบของผู้เรียน
ตามลาดับ ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือเชิญผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียน
5.2 สภาพที่พึงประสงค์ของกลยุทธ์การพัฒนา
คุ ณธรรมจริ ยธรรมนั กเรี ยน โรงเรี ยนสุ รพิ นท์ พิ ทยา
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูง สุดคือการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน
รองลงมาคือการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การพัฒนาด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี และ
การพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วน
ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การพั ฒ นาด้ ว ยการจั ด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านปรากฏดังต่อไปนี้

5.2.1 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนั กเรี ยน โรงเรียนสุรพินท์ พิทยา
ด้านการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม
พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกาหนดเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านจิตสาธารณะไว้ในแผนการจัด
การเรียนรู้ รองลงมาคือกาหนดวัตถุประสงค์การ
เสริมสร้างวินัยไว้ในแผนการจัด การเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในลัก ษณะบูรณาการ
ด้านจิตสาธารณะไปพร้อมๆกับเนื้อหาวิชาอื่น ตามลาดับ
ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือกาหนดวัตถุประสงค์การ
เสริมสร้างความรับผิดชอบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
5.2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ด้านการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
จัดกิจกรรมเพื่อสัง คมและสาธารณประโยชน์ เพื่อ
เสริมสร้างวินัยต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ให้กับผู้เรียน รองลงมาคือจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน และจัดกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
ตามลาดับ ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือจัดกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้กับผู้เรียน
5.2.3 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ด้าน
การพัฒนาด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี โดยภาพรวม
พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือส่งเสริมให้รุ่นพี่
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ รองลงมาคือ
จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูครู นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านความมีวินัยต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
และผู้บริหาร ครูและบุคลากรประพฤติและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่าเสมอในด้านจิตสาธารณะ
ตามลาดับ ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือส่งเสริมให้พ่อแม่

ผู้ปกครองประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านความรับผิดชอบตนเอง ครอบครัวและสังคม
5.2.4 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนั กเรี ยน โรงเรียนสุรพินท์ พิทยา
ด้านการพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
โดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้มีความสะอาด จัดโต๊ะ
และเก้าอี้ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเสริมสร้าง
ความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน รองลงมาคือจัดป้าย
นิเทศเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะโดยนา
ศาสตร์พระราชามาบูรณาการและจัดห้องจริยศึกษา
ให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ตามลาดับ ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือจัดห้องจริ ยศึกษา
ให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับเสริมสร้างวินัยในตนเอง
5.2.5 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนั กเรี ยน โรงเรียนสุรพินท์ พิทยา
ด้านการพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือจัด
กิจกรรมให้ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและแก้ปัญหาการขาด
ความรับผิดชอบของผู้เรียน รองลงมาคือจัดกิจกรรม
ให้ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับผู้ปกครองและแก้ปัญหาความประพฤติ
ของนักเรียน และเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
กับโรงเรี ยนตั้ง แต่ก ารศึก ษาปัญ หา การวางแผน
ดาเนินการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การประเมิน
ร่ ว มกั น และร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบผลการด าเนิ น การ
ตามลาดับ ส่วนข้อมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือจัดตั้งเครือข่าย
ครูและผู้ปกครองในการกาหนดนโยบายกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการดูแลวินัยนักเรียน
5.3 ความต้ อ งการจ าเป็ น PNImodified
ของกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา พบว่า โดยรวม PNImodified = 0.32
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี PNImodified
สูง สุดคือการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

PNImodified= 0.34 รองลงมาคือการพัฒนาด้วยการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน PNImodified= 0.32 และการพัฒนา
ด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี PNImodified= 0.31 ตามลาดับ
ส่วนด้านที่มี PNImodified ต่าสุดคือการพัฒนาด้วยการ
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน NImodified= 0.30
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังต่อไปนี้
5.3.1 ความต้องการจาเป็น PNImodified
ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
สุรพินท์พิทยา ด้านการพัฒนาด้วยการจัดการเรียน
การสอน โดยรวม PNImodified = 0.34 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า โดยข้อที่มี PNImodified สูงสุดคือ
มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้านความมุ่งมั่นใน
การทางานในการจัดการเรียนการสอน มีค่า PNImodified= 0.49
รองลงมาคือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ไปพร้อมๆกับเนื้อหา วิชาอื่น และจัดโครงสร้างหลักสูตร
ที่กาหนดหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะไว้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีค่า PNImodified= 0.43 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มี PNImodified
ต่าที่สุดคือกาหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านความรับผิดชอบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มี
ค่า PNImodified= 0.24
5.3.2 ความต้องการจาเป็น PNImodified
ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
สุรพินท์พิทยา ด้านการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยรวม PNImodified = 0.34 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า โดยข้อที่มี PNImodified สูงสุดคือจั ด
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้าง
ความมุ่งมั่นในการทางานให้กับผู้เรียน และจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ให้กับผู้เรียน มีค่า PNImodified= 0.36 รองลงมาคือ
จัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมเพื่อเสริมสร้างวินัยต่อตนเอง
ครอบครั ว สั ง คมและประเทศชาติ ใ ห้ กั บ ผู้ เ รี ย น
และจั ด กิ จ กรรมลู กเสื อ เนตรนารี ยุ วกาชาดเพื่ อ
เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทางานให้กับผู้เรียน มี
ค่า PNImodified= 0.35 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มี
PNImodified ต่าที่สุดคือจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมเพื่อ
เสริ มสร้ างความรั บผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ครอบครั ว

สังคมและประเทศชาติให้กับผู้เรียน และจัดกิจกรรม
ชุมนุม/ชมรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
มีค่า PNImodified= 0.25
5.3.3 ความต้องการจาเป็น PNImodified
ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
สุรพินท์พิทยา ด้านการพัฒนาด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี
โดยรวม PNImodified = 0.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โดยข้อที่มี PNImodified สูงสุดคือส่งเสริมให้
รุ่นพี่ เป็ นแบบอย่ างที่ดี ในด้ านจิต สาธารณะ มีค่ า
PNImodified= 0.39 รองลงมาคือผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านความมีวินัยต่อตนเอง มีค่า PNImodified= 0.37
และจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ในด้ านมี จิ ตสาธารณะ มี ค่ า PNImodified= 0.36
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มี PNImodified ต่าที่สุดคื อ
ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองประพฤติและปฏิบัติตน
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า นความมี วิ นั ย ต่ อ ตนเอง
ครอบครัวและสังคม มีค่า PNImodified= 0.18
5.3.4 ความต้องการจาเป็น PNImodified
ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
สุรพินท์พิทยา ด้านการพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน โดยรวม PNImodified = 0.29 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ อ พบว่า โดยข้อที่ มี PNI สูงสุดคือจัดห้อง
จริ ยศึ กษาให้ ความรู้ กั บผู้ เรี ยนเกี่ ยวกั บ เสริ ม สร้ า ง
ความมุ่งมั่นในการทางาน มีค่า PNI= 0.50 รองลงมา
คือจัดทาป้ายข้อคิด ข้อเตือนใจเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดความมุ่งมั่นในการทางาน มีค่า PNImodified= 0.42
และจัดป้ายนิเทศเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ในการท างานโดยน าศาสตร์ พระราชามาบู รณาการ และ
จัดทาป้ายข้อคิด ข้อเตือนใจเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
จิตสาธารณะ มีค่า PNImodified= 0.34 ตามลาดับ ส่วนข้อ
ที่มี PNImodified ต่าที่สุดคือจัดทาป้ายข้อคิด ข้อเตือนใจ
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม มีค่า PNImodified= 0.07
5.3.5 ความต้องการจาเป็น PNImodified ของ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ด้าน
การพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยรวม

PNImodified = 0.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
โดยข้อที่มี PNImodified สูงสุดคือเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนมีค่า
PNImodified= 0.42 รองลงมาคือเชิญผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น จัดให้มี
การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
เพื่อชี้แจงนโยบายโรงเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียน
มีค่า PNImodified= 0.38 และเชิญผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การทาหน้าที่ และร่วมมือกับผู้ปกครองในการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะให้กับผู้เรียน มีค่า PNImodified= 0.37 ตามลาดับ
ส่ ว นข้ อ ที่ มี PNImodified ต่ าที่ สุ ด คื อ จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยครู
และผู้ปกครองในการกาหนดนโยบายกฎระเบียบของ
โรงเรียนและมีส่ วนร่วมในการดู แลวินั ยนัก เรีย นมีค่ า
PNImodified= 0.26
5.4. สรุปกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา เรียงลาดับ
ตามความต้องการจาเป็นปรากฏ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
จัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน
และจิตสาธารณะ
มาตรการ
1. การวัดและประเมิ นผลผู้เรียนด้านวินั ย
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะใน
การจัดการเรียนการสอน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะไปพร้อมๆ
กับเนื้อหาวิชาอื่น
3. จัดโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดหน่วย
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. ใช้รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย
ในการเสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ
ทางานและจิตสาธารณะ
5. กาหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนการเสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ในการท างาน และจิ ต สาธารณะไว้ ใ นแผนการ
จัดการเรียนรู้
6. กาหนดวัตถุประสงค์การเสริมสร้าง
วินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และ
จิตสาธารณะไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การ
วั ด และประเมิ น ผลด้ า นวิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ
มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะ
2. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
วินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และ
จิตสาธารณะไปพร้อมๆ กับเนื้อหาวิชาอื่น
3. โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี
หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกั บการเสริมสร้างวิ นัย ความ
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะ
4. ร้อยละของครูใช้รูปแบบการสอนอย่าง
หลากหลายในการเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะ
5. ร้อยละของครูที่กาหนดเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนการเสริมสร้างวินัย
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะ
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
6. ร้อยละของครูที่กาหนดวัตถุประสงค์
การเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ
ทางาน และจิตสาธารณะในแผนการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป้าประสงค์
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน
และจิตสาธารณะ

มาตรการ
1. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ ประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางาน และจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
เพื่อเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการ
ทางาน และจิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรม เพื่อเสริมสร้าง
วินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และ
จิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้าง
วินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และ
จิตสาธารณะให้กับผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน
และจิตสาธารณะจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน
และจิตสาธารณะจากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด
3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน
และจิตสาธารณะจากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน
และจิตสาธารณะจากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์
การใช้แบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้ เ รี ย นมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่ น ในการ
ทางานและจิตสาธารณะ
มาตรการ
1. ส่ง เสริมให้นักเรียนรุ่นพี่ประพฤติ
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ยบของโรงเรียนและสัง คม มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและต่อหน้า ที่ มุ่งมั่นในการ
ทางานและมีจิตสาธารณะ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรประพฤติ
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีวินัย
ความรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่ น ในการท างาน และจิ ต
สาธารณะ
3. มอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูครู
นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ ป ระพฤติ แ ละ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า นวิ นั ย ความ
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางานและจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักเรียนรุ่นพี่ที่ประพฤติและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของโรงเรียนและสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการทางานและมี
จิตสาธารณะ
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
วินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน และ
จิตสาธารณะ
3. จานวนครู นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านวินัย
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางานและจิต
สาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เป้าประสงค์
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ในการทางาน และจิตสาธารณะ
มาตรการ
1. จัดห้องจริยศึกษาให้ความรู้กับผู้เรียน
เกี่ยวกับเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นใน
การทางานและจิตสาธารณะ
2. จัดทาป้ายข้อคิด ข้อเตือนใจ เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ในการทางานและจิตสาธารณะ

3. จัดป้ายนิเทศ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางานและ
จิตสาธารณะโดยนาศาสตร์พระราชามาบูรณาการ
4. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงและดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณ
โรงเรียนให้กับผู้เรียน
5. จั ด ห้ อ งเรี ย นให้ ส ะอาดและเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบ
วินัยให้กับผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนมีห้องจริยศึกษาที่ให้ความรู้
กับผู้เรียนเกี่ยวกับเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางานและจิตสาธารณะ
2. จานวนป้ายข้อคิด ข้อเตือนใจ ที่
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางานและจิตสาธารณะ
3. จานวนป้ายนิเทศที่มีเนื้อหาสาระที่
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางานและจิตสาธารณะและนาศาสตร์
พระราชามาบูรณาการ
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน
5. จานวนห้องเรียนที่สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
การให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ในการทางาน และจิตสาธารณะ
มาตรการ
1. เชิญผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเข้า
มามีส่ วนร่ วมในการจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน
2. จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพั นธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง แก้ปัญหา
ด้ า นการเรี ย นและความประพฤติ ข องนั ก เรี ย น

และเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในการทางานและจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน
2. ร้อยละของครูที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนและความประพฤติของ
นักเรียนและเสริ มสร้ างให้นั กเรี ยนมี วินัย ความ
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางานและจิตสาธารณะ
6. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยมี
ข้ อเสนอแนะ 3 สาระส าคั ญ คื อ ข้ อเสนอแนะเชิ ง
นโยบาย ข้ อเสนอแนะในการน าผลไปปฏิ บัติ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การนากลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมนั กเรี ยนไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ในสถานศึก ษา
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้ องให้ความส าคัญและควร
เสริมสร้างให้เกิดความตระหนักร่วมกันเป็นเบื้องต้น
และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบ
ความสาเร็จได้
6.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลไปปฏิบัติ
1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ด้วยการจัดการเรียนการสอน ต้องจัดโครงสร้างหลักสูตร
ที่กาหนดหน่วยการเรียนรู้ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีการบูรณาการ
ในกลุ่มสาระอื่นๆ และต้องกาหนดไว้ในแผนจัดการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการวัดและประเมินผลคุณธรรม
จริยธรรมที่กาหนดไว้ในแผน และนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการนาคุณธรรม
จริยธรรมเข้าไปบูรณาการในแต่ละกิจกรรม ควรกาหนด
เกณฑ์การประเมิน และมีการวัดและประเมินผล
คุณธรรมจริยธรรมในแต่ละกิจกรรมด้วย

3) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ควรส่งเสริม
ให้นักเรียนรุ่นพี่ พ่อแม่ ผู้ปกครองประพฤติและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และควรมีการยกย่อง
เชิดชูผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่างๆ
4) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสภาพ
แวดล้อมในห้องเรียนและภายในโรงเรียนให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วย
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และบุคลากรทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันในการวางแผน ดาเนินการ และ
ดูแลรักษาร่วมกัน
5) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ควรมีการส่งเสริม
ให้ชุม ชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาคุ ณธรรม
จริยธรรมนักเรียนให้มากขึ้นในทุกๆด้าน
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน
มีระดับการปฏิบัติ สูงที่สุด จึงควรมีการศึกษาวิจั ย
การพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่ออบรม
จิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ เพื่อการพัฒนาโรงเรียน
ซึ่งผลของการวิจัยน่าจะเป็นประโยชน์ ทั้งภาพรวม
ระดับสถานศึกษา
2) จากการจัดสนทนากลุ่มและลงภาคสนาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยในครั้งนี้ พบว่า อาจ
มี ปั จจั ยภายนอกอื่ นที่ ส่ ง ผลต่ อกลยุ ทธ์ ก ารพั ฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น นโยบายของรัฐ บาล
สมรรถนะของผู้บ ริห าร ครูผู้ส อน และประธาน
กรรมการสถานศึกษาแต่ละสถานศึก ษา มีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปควรนาตัวแปรนอก
ดังกล่าวมาพิจารณาด้วย
3) กลยุ ทธ์ ที่ ไ ด้ สร้ างขึ้ นสามารถน าไป
ศึ ก ษาวิ จั ย เป็ น กลยุ ท ธ์ เที ย บเคี ย งใช้ กั บ สถาบั น
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ซึ่ง เป็น

การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพต่อไป
4) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น
การวิจยั เชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนในลาดับต่อไป
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