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บทคัดยอ 

ความสําคัญและความเปนมาของการวิจัย 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่งเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร 

สถานศึกษา  ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยสถานศึกษาตองนําสาระและมาตรฐาน 
การเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและ 
สังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและ 
ประเทศชาติ และสาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ  ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดาน 
ความรู  ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

การใชหลักสูตรดังกลาวไดใชครบทุกชั้น ในปการศึกษา 2548 ประกอบกับในปจจุบันมีขาว 
ปรากฏตามสื่อมวลชนจํานวนไมนอย  ที่สะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมถอยดานคุณธรรม จริยธรรมของ 
เยาวชนอยางนาตกใจ ไมวาจะเปนขาวที่เกี่ยวของกับยาเสพติด การใชความรุนแรงทะเลาะวิวาทถึง 
ขั้นเสียชีวิต  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  และการใชชีวิตอยางฟุมเฟอยไรแกนสาร จนอาจนําไปสู 
การประกอบคดีอาชญากรรม เปนตน แตอยางไรก็ตามแมวาสาเหตุของการประพฤติผิดจะมาจากหลาย 
สาเหตุก็ตาม แตถาระบบการเรียนการสอนสามารถสรางเกราะปองกันจิตใจของเยาวชนไมใหกระทําผิด 
คิดรายแตมีจิตใจมุงกระทําความดี ก็จะเปนชองทางหนึ่งที่ชวยพัฒนาเยาวชนใหเปนคนที่มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคไดทางหนึ่ง 

จากความสําคัญดังกลาวขางตนและประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหป 2549 
เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน  จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูที่สงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โดยมุงหวังที่จะใชเปนขอมูลในการวางแผนการสงเสริม สนับสนุน 
ใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ อันจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีคุณธรรมและยั่งยืนตลอดไป



วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  เพื่อศึกษาวิธีการปลูกฝงหรือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียน 
3.  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 
4.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม 
5.  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
6.  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน สรุปไดดังแผนภูมิที่ 1 

สภาพแวดลอมของโรงเรียน 
เอื้อตอการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม 

ผูบริหาร และครู 
เปนแบบอยางที่ดี 

การจัดการเรียนรู 
s สอดแทรกในทุกสาระ 
การเรียนรู 
s ผูเรียนมีสวนรวมคิด 
รวมทํา 
s กระบวนการกลุมสัมพันธ 
s ทักษะการคิด การใช 
เหตุผล 
s นักเรียนรวมกิจกรรมอยาง 
มีความสุข 

กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม 
s กิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
พุทธศาสนา วันสําคัญตาง ๆ 
s กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
s กิจกรรมที่มีเปาหมาย 
เฉพาะ ฯลฯ 

คุณลักษณะของผูเรียน 
จิตคุณธรรม 
s ประพฤติปฏิบัติตนตาม 
หลักศีลธรรมและกฎหมาย 
จิตสังคม 
s ปฏิบัติตนเปนประโยชน 
ตอสังคม 
s มีวินัยในตนเอง 
s มีความเมตตากรุณา 
s มีความเอื้ออาทรตอบุคคล 
อื่น 
จิตสารธารณะ 
s การเห็นแกประโยชนของ 
สังคม ชุมชน และ 
ประเทศชาติ 

พอ แม ผูปกครอง 
คนในชุมชน เปนแบบอยางที่ดี



ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 54 โรงเรียน ประกอบดวย สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 
12 โรงเรียน และมัธยมศึกษา จํานวน 42 โรงเรียน 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
ไดสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 28 โรงเรียน เปนโรงเรียนประถมศึกษา  6 โรงเรียน และ 
มัธยมศึกษา 22 โรงเรียน 

สวนผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน ประกอบดวย 
1)  ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รวม 28 คน 
2)  ครูโรงเรียนละ 8 คน รวม 224 คน 
3)  ผูปกครอง/ผูแทนชุมชน โรงเรียนละ 20 คน รวม 560 คน 
4)  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ 

12 คน ตอ 1 โรงเรียน รวม 650 คน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
1.  แบบบันทึกขอมูลจากการศึกษาเอกสารและการสังเกต  ไดแก 

1.1  แบบสํารวจขอมูลสถานศึกษา 
1.2  แบบสํารวจผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
1.3  แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 

2.  แบบสอบถาม/สัมภาษณ กลุมตัวอยางที่เปนบุคคล ไดแก 
2.1  แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 
2.2  แบบสัมภาษณครู 
2.3  แบบสัมภาษณผูเรียน 
2.4  แบบสอบถามผูปกครอง/ผูแทนชุมชน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการดังนี้ 
1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารหลักสูตร คูมือการวัดและประเมินผล แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการประจําป แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการประเมินคุณลักษณะ



อันพึงประสงคของผูเรียน และผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
การศึกษา แผนการจัดการเรียนรูของครูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

2.  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยกําหนดขอคําถามไวเปนแนวทางลวงหนา  โดย 
สัมภาษณผูบริหาร ครู และนักเรียน สําหรับนักเรียนไดใชการสัมภาษณเปนกลุม ๆ ละประมาณ 6 คน และ 
สอบถามผูปกครอง/ผูแทนชุมชน 

สําหรับผูสัมภาษณ คือคณะศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ซึ่งเปนผูชํานาญการดานการนิเทศและประเมินผล โดยทําการรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2549 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่เก็บรวบรวม ไดนํามาวิเคราะหดวยการหาคาความถี่ คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย 
1.  วิธีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

มีวิธีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคไมแตกตางกัน คือใชการประชุมรวมกันระหวางผูบริหาร 
สถานศึกษาและครู สวนขอมูลที่นํามาใชประกอบดวยขอมูลจากผูปกครองทั้งที่ตอบแบบสอบถามและ 
นําเสนอในที่ประชุม และขอมูลจากนักเรียนที่เสนอผานกรรมการหรือประธานนักเรียน 

2.  คุณธรรม จริยธรรมที่สถานศึกษาสวนใหญมุงปลูกฝงใหนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ประกอบดวย ความซื่อสัตย  สุจริต การประหยัดอดออม ความอดทน และความมีวินัยในตนเอง สวนระดับ 
มัธยมศึกษามุงปลูกฝงในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย การประหยัดอดออม 
และการมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.  การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา วิธีการที่ใช 
มีทั้งการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียนและการเรียนการสอนในชั้นเรียน สําหรับการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียนใชวิธีการบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู สวนใหญเปนการสอดแทรกในระหวางการสอน 

4.  การจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โดยใชการพัฒนาสมองเปนฐาน 
ประกอบดวย การใหนักเรียนมีโอกาสในการคิดวิเคราะหผลของการปฏิบัติ การใหนักเรียนรวมกันศึกษา 
คนควา เพื่อสรางทางเลือกในการปฏิบัติ การใหนักเรียนไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใหนักเรียน 
มีโอกาสเผยแพรผลสําเร็จในการปฏิบัติ 

5.  คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา ที่ปลูกฝงและไดผลดีคือ ความซื่อสัตย ความ 
มีน้ําใจ การตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ ปจจัยที่สงผลใหประสบผลสําเร็จคือ การอบรมและการปฏิบัติ 
ตนเปนตัวอยางของครู การเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ความเอาใจใสของครูและผูปกครอง การไดรับการ



ยกยองชมเชย และการมีจิตสํานึกของนักเรียนเองที่ตองการจะเปนคนดี สวนดานที่ปลูกฝงและไมประสบ 
ผลสําเร็จหรือไดผลนอยคือ ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ปจจัยที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จคือ 
ผูปกครองที่ไมมีเวลาเอาใจใสใหบุตรหลานและการปฏิบัติตนของครู 

6.  คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่ปลูกฝงและไดผลดีคือเรื่อง ความมีระเบียบ 
วินัย และความรับผิดชอบ ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จคือ การมีตัวแบบที่ดีจากครู ผูบริหาร และรุนพี่ 
การอบรมสั่งสอนและความเอาใจใสของครูและผูปกครอง โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจัด และการมี 
จิตสํานึกของนักเรียนที่จะปฏิบัติโดยไมมีใครบังคับ สวนดานที่ไมประสบผลสําเร็จหรือไดผลนอยคือ 
ความมีระเบียบวินัย และการประหยัด ปจจัยที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จคือ ครูบังคับนักเรียนมากเกินไป 
สภาพของครอบครัว การเลี้ยงดูที่ผิด ๆ จากผูปกครอง สภาพแวดลอมที่ไดรับอิทธิพลจากตางชาติ  นักเรียน 
บังคับตัวเองไมได การจัดกิจกรรมของครูไมมีการอธิบายเชิงวิเคราะห และการไดรับอิทธิพลจากสื่อตาง ๆ 

7.  แนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง 
และรุนพี่ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งการพูดและการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทุก 
กลุมสาระการเรียนรู ตองมีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรมที่จะพัฒนาไวในแผนการจัดการเรียนรูอยาง 
ชัดเจน กิจกรรมที่กําหนดตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิดวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ รวมกันอภิปราย 
หาเหตุผล ลงมือปฏิบัติ แลวนําผลการปฏิบัติมารวมกันวิเคราะห สื่อที่นํามาใชควรมีความหลากหลาย เชน 
ใชนิทาน เหตุการณในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะห วิจารณ นักเรียนที่ทําความดีควรไดรับ 
การยกยองชมเชย นอกจากนั้นนักเรียนควรไดรับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดในภาพรวมของ 
โรงเรียน เชน การเขาคายพุทธบุตร กิจกรรมกีฬาสี เปนตน 

ประโยชนท่ีไดจากงานวิจัย 
ประโยชนตอครู 
1.  ไดแนวทางในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหองเรียน 
2.  ไดแนวทางในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดี 
2.  นักเรียนไดรับการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวา 
3.  นักเรียนไดเรียนรูในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทําความดี 
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การจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประสบผลสําเร็จในกรณีดังตอไปนี้ 
1.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทําความดี



2.  พอ แม ผูปกครอง ใหความรวมมือในการอบรมดูแลบุตรหลานใหเปนคนดี 
3.  ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งการพูดและการปฏิบัติ มีความตั้งใจจริง และมีความ 

จริงใจในการจะพัฒนา รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเปนแนวทางเดียวกัน 

ขั้นตอนการนําผลการวิจัยไปใช 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หาวิธีการในการสงเสริม พัฒนาครูใหสามารถเชื่อมโยงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมเขากับ 

การจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ระดับโรงเรียน 
1)  การกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน ควรจะตองเกิดจากการรวมคิด รวมมือ 

รวมใจ จากทุกฝายที่เกี่ยวของ และควรแจงใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ 
2)  การกําหนดตัวบงชี้ คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในระดับการศึกษาตาง ๆ ควรจะตองมี 

ความแตกตางกันตามวุฒิภาวะและวัยของนักเรียน 
3)  การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ถาวร ควรปลูกฝงใหทําทุกวันอยางตอเนื่อง 
4)  การกําหนดวิธีการ โครงการ/กิจกรรม ควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิด 

กิจกรรม โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งอยูในวัยที่สามารถคิดเอง และทําเองไดแลว เพื่อกิจกรรม 
จะไดสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน 

5)  สถานศึกษา ควรเพิ่มกิจกรรมที่มีลักษณะเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่ เรียนกับกิจกรรม 
ที่ เปนประโยชนตอสังคม เพื่อนักเรียนจะไดเห็นประโยชนของการนําสิ่งที่ เรียนไปประยุกตใชใน 
ชีวิตประจําวัน

6)  การจัดการเรียนการสอนของครู ควรจัดบรรยากาศที่ใหนักเรียนไดอภิปรายเรื่องของ 
จริยธรรม เปนประจํา และควรนําประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มาเปนประเด็นพูดคุยบนฐาน 
ของเหตุผล และสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห 

7)  ผูบริหารสถานศึกษาและครู ควรประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน 
8)  สถานศึกษาควรสรางความเขาใจใหกับชุมชนไดตระหนักวา ชุมชนเปนแหลงปลูกฝงนิสัย 

ความดีงามใหแกนักเรียนเทา ๆ กับโรงเรียน 
9)  สถานศึกษาควรสรางความเขาใจใหกับชุมชน ไดตระหนักวา ชุมชนเปนแหลงปลูกฝงนิสัย 

ความดีงาม ใหแกนักเรียนเทา ๆ กับโรงเรียน


