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งำนวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์ ควำมต้องกำรจำเป็น และสร้ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 80 คน
กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 7 คนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 243 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 334 คน เครื่องมือเป็นแบบ
ประเมินองค์ประกอบ แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำ IOC ระหว่ำง 0.80 – 1.00 ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.98
สถิ ติ ที่ ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ ำเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน ค่ ำควำมเชื่ อมั่ นและค่ ำควำมต้ องกำรจำเป็ นในกำรพั ฒนำ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. สภำพปัจจุบันกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
คือ กำรพัฒนำด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน รองลงมำคือ กำรพัฒนำด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี กำรพัฒนำด้วยกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดคือ กำรพัฒนำด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
สภำพที่พึงประสงค์ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รองลงมำคือ กำร
พัฒนำด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรพัฒนำด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี และกำรพัฒนำด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้ำนกำรพัฒนำด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน ส่วนควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม PNImodifiedโดยรวม PNImodified = 0.32 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี PNImodified สูงสุดคือ กำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรพั ฒนำด้วยกำรให้ ชุมชนเข้ ำมำมี ส่วนร่วม PNImodified= 0.34 รองลงมำคื อ กำรพั ฒนำด้วยกำรจัดกิจกรรมพั ฒนำผู้ เรียน
PNImodified= 0.32 และกำรพั ฒนำด้ วยกำรใช้ แบบอย่ ำงที่ ดี PNImodified= 0.31 ส่ วนด้ ำนที่ มี PNImodified ต่ ำสุ ด คื อ กำรพั ฒ นำด้ ว ยกำรจั ด
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน PNImodified= 0.30
2. กลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 4 เป้ำประสงค์ 20 มำตรกำร 20
ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 กำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรมจริยธรรมนั กเรียนด้ วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 1 เป้ำประสงค์ 6
มำตรกำร 6 ตั วชี้ วั ด กลยุ ทธ์ ที่ 2 กำรพั ฒนำคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นด้ ว ยกำรจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เรี ย น ประกอบด้ ว ย 1
เป้ำประสงค์ 4 มำตรกำร 4 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี ประกอบด้วย 1
เป้ ำประสงค์ 3 มำตรกำร 3 ตัว ชี้ วัด กลยุท ธ์ ที่ 4 กำรพั ฒนำคุ ณธรรมจริ ยธรรมนั กเรี ยนด้ วยกำรจั ดสภำพแวดล้ อมในโรงเรียน
ประกอบด้วย 1 เป้ำประสงค์ 5 มำตรกำร 5 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย 1 เป้ำประสงค์ 2 มำตรกำร 2 ตัวชี้วัด
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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
Keywords: Strategy for Development, Student’s Ethics
บทนา
กำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพจะต้องพัฒนำให้ครบทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะพิสัยและด้ำนจิตพิสัย โดยเฉพำะใน
ด้ำนจิตพิสัยถือว่ำมีควำมสำคัญและเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพอย่ำงแท้จริง และนอกจำกนี้จำเป็นจะต้องเน้นกำรให้กำรศึกษำ
ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม เพรำะถ้ำคนมีควำมรู้แต่ขำดคุณธรรมและจริยธรรมสังคมก็จะขำดควำมสงบร่มเย็นเป็นสุข และมีปัญหำ
ที่สับสนวุ่นวำย ดังนั้นสถำบันกำรศึกษำจึงถือว่ำมีบทบำทที่สำคัญอย่ำงยิ่งในกำรดำเนินกำรในกำรดำเนินกำรให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยนี้ได้
เพรำะสถำบันกำรศึกษำมีหน้ำที่หลักในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษำมีหน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละวิชำกำรต่ำงๆให้แก่เด็กและเยำวชนที่อยู่ในวัยศึกษำเล่ำเรียน
ซึ่งมีอำยุระหว่ำง 12-18 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นวัยแห่งกำรเรียนรู้ พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่ำงดี และในขณะเดียวกันก็
เป็นวัยที่กระทำควำมผิดได้ง่ำยที่สุดเนื่องจำกมีควำมมั่นใจ ในตัวเองสูง จึงเป็นวัยที่ควรได้รับกำรปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสำนึกที่ดี เพื่อก่อให้ เกิดควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ซึ่งผู้เรียนจะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง โดยอยู่บนพื้นฐำน
ของควำมถูกต้องดีงำมและกำรยอมรับของสังคม (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551)
กำรสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนถือเป็นกำรบ่มเพำะจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมให้แก่เด็กและเยำวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
และนำไปสู่สังคมที่ดีในอนำคต ซึ่งจะเห็นผลได้มำกน้อยเพียงใดนั้น ครูและบุคลำกรในโรงเรียน ชุมชน ตลอดจนทุกภำคส่วนต้องเห็นควำมสำคัญ
และมีจิตสำนึกร่วมกันในกำรสร้ำงคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่ำงแท้จริง (สวนีย์ รักษำวงษ์, 2559) ภำรกิจหลักของกำรพัฒนำประเทศก็คือกำรจัด
กำรศึกษำให้พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีทั้งคุณภำพและคุณธรรมควบคู่ไปด้วยกัน และต้องเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องตลอดชีวิต และต้องเน้น
เป็นพิเศษในช่วง 10 ปีแรกของชีวิตด้วยกำรสร้ำงและพัฒนำ บุคลิกภำพที่สมดุลและสมบูรณ์ให้แก่เด็กโดยใช้กิจกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่ำนิยมปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีวินัย เสียสละ กตัญญูกตเวที สำมัคคี ซื่อสัตย์ ฯลฯ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ได้กำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมไว้ใน
สำระที1่ ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม และสำระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551)
นอกจำกนั้นผลกำรประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนสุรพินท์พิทยำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 33 พบว่ำ นักเรียนมีคุณธรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 85 และอยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 15 ด้ำนที่เป็นปัญหำมำกที่สุดมำ 4 ด้ำนเรียงตำม
ลำดับควำมสำคัญ ดังนี้ วินัย ควำมรับผิดชอบ มุ่งมั่นในกำรทำงำนและจิตสำธำรณะ จะต้องได้รับกำรพัฒนำเพื่อให้ทัดเทียมกับคุณธรรม
ด้ำนอื่นๆ (รำยงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ปีกำรศึกษำ 2561) ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยเท่ำที่ควร
จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อให้กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียน
สุรพินท์พิทยำ กำหนดไว้
จำกสภำพปัญหำและประเด็นที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ผู้วิจัยในฐำนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่โดยตรง
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เกิดกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ สำมำรถพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมให้อยู่ในระดับดีมำก จึงได้ทำกำรศึกษำ กลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ซึ่งผลกำรวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อคุณภำพผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข สภำพแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข รวมถึงหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร สถำนศึกษำให้นักเรียนมีพัฒนำกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพทีพ่ ึงประสงค์ และควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
2. เพื่อสร้ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
วิธีการดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรวิจยั เชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ (Mixed Methods) /แบบเชิงคุณภำพ
(Qualitative Research) /เชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
กำรวิจัยเรื่องกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ครั้งนี้ มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1
1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย(Conceptual Framework)
2. ประเมินองค์ประกอบกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ และวิเครำะห์ข้อมูล
(ศึกษำองค์ประกอบในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนจำกกลุ่มเป้ำหมำย)
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3. ศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์ และควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้
แบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูล
ระยะที่ 2
1. ยกร่ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
2. รวบรวมข้อมูลจำกกำรประชุมสนทนำกลุม่ (Focus Group Discussion)
3. ประเมินกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ เพื่อยืนยันองค์ประกอบ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัยเอกสำร(Documentary Research) และกำรกำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual Framework)
1. กิจกรรมกำรวิจัย
กำรวิจัยในขั้นตอนนีเ้ ป็นกำรวิจัยเอกสำร(Documentary Research) โดยผู้วิจัย ดำเนินกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี
จำกเอกสำรและงำนวิจยั ที่เกีย่ วข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจยั
2. ผลลัพธ์กำรวิจัย
ผลลัพธ์จำกกำรวิจยั ขั้นตอนนี้ คือ ขอบเขตกำรวิจยั และกรอบแนวคิดกำรวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินองค์ประกอบกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1. กิจกรรมกำรวิจัย รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนที่
ผ่ำนมำ โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ แล้วนำผลที่ได้มำวิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล
2. ผลลัพธ์กำรวิจยั
ผลลัพธ์จำกกำรวิจยั ขั้นตอนนี้ คือ องค์ประกอบกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน
สุรพินท์พิทยำ ในปีกำรศึกษำ 2559 - 2560
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์ และควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้
แบบสอบถำม และวิเครำะห์ข้อมูล
1. กิจกรรมกำรวิจัย
ขั้นตอนนี้เป็นกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน สภำพที่พึงประสงค์ และควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนแล้วนำผลที่ได้มำวิเครำะห์ รำยละเอียดดังนี้
1.1 ประชำกรและกลุม่ ตัวอย่ำง
1) ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ จำนวน 1603 คน เป็นผู้บริหำร 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 100 คน กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนสุ
รพินท์พิทยำ จำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 1483 คน
2) กลุ่มตัวอย่ำง ผู้รำยงำนใช้ตำรำงของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่ำง 334 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้วิธีสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) โดยมีผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 80 คน และกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 243 คน รวมทั้งสิ้น 334 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถำม
(1) แบบสอบถำมสภำพปัจจุบันกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(2) แบบสอบถำมสภำพที่พึงประสงค์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1.3 กำรสร้ำงเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ ตำมขั้นตอนต่อไปนี้
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1) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ำยของกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
ประกอบด้วย 1. กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย 5 แนวทำง 2. คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประกำร ได้แก่
วินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมมุ่งมัน่ ในกำรทำงำนและจิตสำธำรณะ
2) นำประเด็นสำคัญทีไ่ ด้จำกกำรศึกษำ มำใช้ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมตำมกรอบแนวคิด โดยใช้นิยำมศัพท์
เฉพำะตำมตัวแปรที่ศึกษำเป็นหลักในกำรสร้ำงข้อคำถำมให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษำ
3) นำแบบสอบถำม เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น
4) นำเครือ่ งมือไปตรวจสอบหำคุณภำพเครื่องมือ
5) เก็บรวบรวมข้อมูล
6) วิเครำะห์ข้อมูล
1.4 ตรวจสอบหำคุณภำพเครื่องมือ
ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ ผู้วิจัยดำเนินกำรโดย ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity)
ของแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้ว โดยผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำนร่วมตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำตลอดจนควำมครอบคลุมของคำถำมและควำมชัดเจนของ
กำรใช้ภำษำ กำรตรวจสอบพิจำรณำแบบประเมินดัชนีควำมสอดคล้องของผู้เชี่ยวชำญมีมำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำตัดสินว่ำ
ประเด็นต่ำง ๆที่พิจำรณำ มีควำมเหมำะสม ไม่แน่ใจ หรือไม่เหมำะสมและใช้สูตรกำรคำนวณดัชนีควำมสอดคล้อง (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ของตำมวิธีของ โรวิเนลลี่ และแฮมเบิลตัน (Rovinelli, R. J., &Hambleton, R. K., 1977; ศิริชัย กำญจนวำสี, 2552)
แล้วคัดเลือกข้อคำถำมที่มีค่ำควำมเที่ยงตรงทำงเนื้อหำมำกกว่ำ 0.50 ในงำนวิจัยนี้มีค่ำ IOC ระหว่ำง 0.80 – 1.00
จำกนั้นจึงนำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญไปหำดัชนีควำมสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence:
IOC) และควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญไปแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถำมและ ก่อนนำไปทดลองใช้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน กรรมกำร
สถำนศึกษำและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ เพื่อวิเครำะห์ควำมเที่ยง (Reliability)โดย
คำนวณค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) แบบสอบถำม เท่ำกับ 0.98
1.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้
1.ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำร้อยละ
2. ข้อมูลสภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ โดยกำรหำ
ค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และแปลควำมหมำยข้อมูล
3. ประเมินควำมต้องกำรจำเป็นของกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน สุรพินท์พิทยำ ใช้คำตอบ
แบบตอบสนองคู่ (Dual Responses) มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ดัชนีเรียงลำดับควำมสำคัญ
ของควำมต้องกำรจำเป็น (Modified Priority Needs Index : PNImodified) ซึ่งเป็นดัชนีเรียงลำดับควำมสำคัญของควำมต้องกำรจำเป็นที่ใช้
หลักประเมินควำมแตกต่ำงเป็นวิธีที่หำค่ำผลต่ำงของสภำพปัจจุบันและสภำพทีพ่ ึงประสงค์ (I-D) แล้วหำรด้วยค่ำของสภำพที่พึงประสงค์ (D) ซึ่ง
ควบคุมขนำดควำมต้องกำรจำเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้ำงมำกเกินไปและให้ควำมหมำยเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภำพที่
เป็นอยู่เป็นฐำนในกำรคำนวณค่ำอัตรำกำรพัฒนำเข้ำสู่สภำพที่คำดหวังของกลุ่ม (สุวิมล ว่องวำณิช, 2550)
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์เฉพำะของกำรวิจัย ดังนี้
1. สภำพปัจจุบันของกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ พบว่ำ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือกำรพัฒนำด้วยกำรจัดสภำพ แวดล้อมในโรงเรียน รองลงมำคือกำรพัฒนำด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี
กำรพัฒนำด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดคือกำรพัฒนำด้วย
กำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
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2. สภำพที่พึงประสงค์ของกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ พบว่ำ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รองลงมำคือกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรพัฒนำ
ด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี และกำรพัฒนำด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุดคือกำรพัฒนำด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
3. ควำมต้องกำรจำเป็น PNImodified ของกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ พบว่ำ โดยรวม
PNImodified = 0.32 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มี PNImodified สูงสุดคือกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำ
ด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม PNImodified= 0.34 รองลงมำคือกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน PNImodified= 0.32 และกำรพัฒนำ
ด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี PNImodified= 0.31 ตำมลำดับ ส่วนด้ำนที่มี PNImodified ต่ำสุดคือกำรพัฒนำด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
NImodified= 0.30
4. สรุปกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ เรียงลำดับตำมควำมต้องกำรจำเป็นปรำกฏ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ มีรำยละเอียดประกอบด้วย เป้ำประสงค์ มำตรกำร และตัวชี้วัดในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
การอภิปรายผล
จำกผลกำรวิจัยเรื่องกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่
ค้นพบและน่ำสนใจควรแก่กำรนำมำอภิปรำยผลดังนี้
1. สภำพปัจจุบันกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้อำจ
เนื่องมำจำกคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐำนที่สำคัญของคนทุกคน ช่วยให้บุคคลในสังคมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำโดย กำรจัด
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน กำรจัดโครงสร้ำงหลักสูตรที่กำหนดหน่วยกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงวินัยไว้ในกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในลักษณะบูรณำกำร
เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงวินัยไปพร้อมๆกับเนื้อหำวิชำอื่นรวมทั้งกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
2. สภำพที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ
เนื่องมำจำกสถำนศึกษำมีควำมต้องกำรในด้ำนกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำน
กำรพัฒนำด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี กำรพัฒนำด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม และกำรพัฒนำด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน โดย
กำรพัฒนำจิตสำธำรณะ พัฒนำวินัย พัฒนำควำมรับผิดชอบ กำรพัฒนำมุ่งมั่นในกำรทำงำน สอดคล้องกับแนวคิดของรัชนี สังข์สุวรรณ
(2547) ที่กล่ำวว่ำ ควำมรับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญของควำมเป็นพลเมืองที่สำคัญและกำรที่จะช่วยให้สังคมมีระเบียบและ
สงบสุขบุคคลต้องมีควำมรับผิดชอบมีควำมสม่ำเสมอควำมเชื่อมั่นในตนเองควำมซื่อสัตย์และควำมพยำยำมที่จะพึ่งตนเองรู้จักบทบำทหน้ำที่ของ
ตนเองก็ย่อมทำให้เกิดสันติตลอดจนประสบควำมสำเร็จในสังคมนั้น และสอดรับกับงำนวิจัยของประพฤทธิ์ สิงหำบุตร (2553) ยุทธศำสตร์
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 4
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมของชุมชนควรแสดงเจตนำรมณ์ที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ในกำรดำเนินกำร มีจุดเน้นกำรปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจน
3. กลยุทธ์ที่ได้คือ กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน และกลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ซึ่งในแต่กลยุทธ์มุ่งเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีคุณธรรมด้ำนวินัย ควำมรับผิดชอบ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
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และจิตสำธำรณะ ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกสถำนศึกษำมีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในหลักควำมประพฤติปฏิบัติ
หลักในกำรดำเนินชีวิตหรือควำมประพฤติอันประเสริฐที่ให้เกิดคุณงำมควำมดี ควำมถูกต้อง ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงำม ควำมร่มเย็นเป็ นสุข
ควำมรักสำมัคคี ควำมอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยในกำรดำเนินชีวิต ดังนั้น หลักธรรมคำสั่งสอนทำงศำสนำจึงมีบทบำทสำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำและ
ควำมมั่นคงของประเทศชำติ สอดรับกับงำนวิจัยของสุภำพร สะอำดนัก (2560) กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก สังกัดสำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตกนั้นมี 4 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์กำรมีส่วนร่วม กลยุทธ์กำรทำงำนเป็นทีม กลยุทธ์ กำรสื่อสำร
กลยุทธ์กำรประสำนงำน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กำรนำกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำจะต้องให้ควำมสำคัญ
และควรเสริมสร้ำงให้เกิดควำมตระหนักร่วมกันเป็นเบื้องต้น และมีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่องจึงจะประสบควำมสำเร็จได้
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลไปปฏิบัติ
1) กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต้องจัดโครงสร้ำงหลักสูตรที่กำหนดหน่วยกำรเรียนรูไ้ ว้ใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และมีกำรบูรณำกำรในกลุ่มสำระอื่นๆ และต้องกำหนดไว้ในแผนจัดกำรเรียนรู้ทุกขั้นตอน
มีกำรวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดไว้ในแผน และนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
2) กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ควรมีกำรนำคุณธรรมจริยธรรมเข้ำไปบูรณำกำรในแต่ละ
กิจกรรม ควรกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน และมีกำรวัดและประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละกิจกรรมด้วย
3) กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรใช้แบบอย่ำงที่ดี ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในโรงเรียนจะต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีก่อน
ควรส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นพี่ พ่อแม่ ผู้ปกครองประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และควรมีกำรยกย่องเชิดชูผู้ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ด้ำนต่ำงๆ
4) กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน กำรจัดสภำพ แวดล้อมในห้องเรียนและ
ภำยในโรงเรียนให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม และเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ
ของนักเรียนเป็นอย่ำงยิ่ง และบุคลำกรทุกฝ่ำยจะต้องร่วมมือกันในกำรวำงแผน ดำเนินกำร และดูแลรักษำร่วมกัน
5) กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ควรมีกำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้มำกขึ้นในทุกๆด้ำน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้ พบว่ำ กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีระดับกำรปฏิบัติสูงที่สุด
จึงควรมีกำรศึกษำวิจัยกำรพัฒนำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่ออบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมำธิเพื่อกำรพัฒนำโรงเรียนซึ่งผลของ
กำรวิจัยน่ำจะเป็นประโยชน์ ทั้งภำพรวมระดับสถำนศึกษำ
2) จำกกำรจัดสนทนำกลุ่มและลงภำคสนำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยในครั้งนี้ พบว่ำ อำจมีปัจจัยภำยนอกอื่นที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น นโยบำยของรัฐบำล สมรรถนะของผู้บริหำร ครูผู้สอน และประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ
แต่ละสถำนศึกษำ มีบทบำทหน้ำทีแ่ ตกต่ำงกัน ซึ่งกำรวิจัยครั้งต่อไปควรนำตัวแปรนอกดังกล่ำวมำพิจำรณำด้วย
3) กลยุทธ์ที่ได้สร้ำงขึ้นสำมำรถนำไปศึกษำวิจัยเป็นกลยุทธ์เทียบเคียงใช้กับสถำบัน กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทัง้ ภำครัฐและเอกชน
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีคณ
ุ ภำพต่อไป
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4) ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เช่น กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร หรือกำร
วิจัยเพื่อพัฒนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในลำดับต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยควำมกรุณำ
อย่ำงยิ่งจำก นำยสำเริง บุญโต ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ที่ได้กรุณำให้คำแนะนำปรึกษำตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ำงๆ ด้วยควำมเอำใจใส่เป็นอย่ำงยิ่ง จนงำนวิจัยนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครือ่ งมือกำรวิจัย ซึ่งประกอบด้วย นำยสำเริง บุญโต ดร. รวิชญุฒน์ ทองแม้น,
ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ นำงสุมณี บูรณ์เจริญ และนำงทัศนีย์ อุ่นสมัย ที่เสียสละเวลำในกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้คำแนะนำ เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทำให้งำนวิจัยสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจและซำบซึ้งในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง
และขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง ไว้ ณ โอกำสนี้
ขอขอบพระคุณ นำยสำเริง บุญโต นำยพินิจ ดลเสมอ นำยทองสุข รวยสูงเนิน นำงสุมณี บูรณ์เจริญ ดร.วิชัย กันหำชน
ดร.ภูษิต ผำสุก นำยสุกัน เทียนทอง นำงสุเนตร ขวัญดำ และ นำยบุญชำย โซยรัมย์ ที่ได้กรุณำรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสนทนำกลุ่ม
(Focus Group Discussion) และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยำ
ที่ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงยิ่งในกำรเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถำม
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