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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชมหาราช ทรงมพีระบรมราโชวาท  

เกีย่วกบัการศกึษาคุณธรรมจรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์มใีจความตอนหน่ึงว่า  

“การศกึษานอกจากจะสอนคนใหเ้ป็นคนเก่งแลว้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะอบรมอบรมใหด้พีรอ้มกนั

ไปดว้ย ประเทศจงึจะไดค้นทีม่คีุณภาพ คอื ทัง้เก่ง ทัง้ด ีมาเป็นก าลงัของบา้นเมอืง ใหค้วามเก่ง

เป็นปัจจยั และส าหรบัพลงัสรา้งสรรค ์และใหค้วามดเีป็นปัจจยัเพื่อประคบัประครองหนุนน า

ความเก่งใหเ้ป็นไปในทางทีอ่ านวยผลประโยชน์อนัพงึประสงค”์ (ส านกังานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาต.ิ 2543 : ก) พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบบัที ่2 

พุทธศกัราช 2545 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พุทธศกัราช 2553 ไดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 

23,24 และ 26 สอดคลอ้งกนัว่า การศกึษาตอ้งเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้และคุณธรรม การและ

จดักระบวนการเรยีนรูต้อ้งบรูณาการความรูด้า้นต่างๆ เช่น ความรูเ้กีย่วกบัตนเอง ทกัษะทาง

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมภมูปัิญญาไทย ทกัษะในการประกอบ

อาชพีและการด ารงชวีติอยา่งมคีวามสุข โดยตอ้งผสานสาระความรูเ้หล่านัน้ ใหไ้ดส้ดัส่วนสมดุล

กนั รวมทัง้ปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  

และใหส้ถานศกึษาจดัการประเมนิผูเ้รยีน โดยพจิารณาพฒันาการของผูเ้รยีนโดยพจิารณา

พฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การรว่มกจิกรรมและ  

การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรยีนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดบั และ

รปูแบบการศกึษา (ส านกันายกรฐัมนตร.ี 2545 : 13-15) สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษา

แห่งชาต ิ(พ.ศ. 2555 – 2559) (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2545:  50 – 51) 

ไดก้ าหนด แนวนโยบายเพื่อด าเนินการปลกูฝังและเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและ

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นระบบวถิชีวีติทีด่งีาม  
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       ดงันัน้ กระทรวงศกึษาธกิาร จงึมนีโยบายปฏริปูการศกึษาโดยยดึคุณธรรมน า
ความรู ้มุง่มัน่ขยายโอกาสทางการศกึษา ใหเ้ยาวชนไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งกวา้งขวาง  
และทัว่ถงึ โดยค านึงถงึการพฒันาผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น ครอบคลุมพฤตกิรรมทางดา้นจติใจ และ
ปัญญา นอกเหนือจากการยกระดบัคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา นอกจากนี้ยงัไดส้่งเสรมิ
และสรา้งความตระหนกั ใหผู้เ้รยีนมจีติส านึก ในคุณค่าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงความ
สมานฉนัท ์สนัตวิธิ ีและวถิปีระชาธปิไตย (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2557 :  
ค าน า) และสมพงษ์ จติระดบั สุองัคะวาทนิ (2547: 70) ไดน้ าเสนอคุณลกัษณะเดก็ไทยทีพ่งึ
ประสงคว์่า ตอ้งยิม้อยา่งไทย ใจด ีมนี ้าใจ ใฝ่สนัต ิรกัความยตุธิรรมผกูมติรเป็นเพื่อนกบั  
ทุกคน มคีวามมัน่ใจในตนเองแบบสากลแต่อ่อนน้อมถ่อมตนแบบวฒันธรรมไทยมคีวามสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาคอมพวิเตอร ์และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย รูจ้กัสทิธแิละหน้าที ่
ความรบัผดิชอบ จติส านึกสาธารณะในการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ด าเนินชวีติแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง การพึง่ตนเองได ้มแีนวทางมชัฌมิาปฏิปทา เป็นวถิเีรยีบงา่ยตามแบบ
พระพุทธศาสนา รูจ้กัคุณค่าของตนเอง ยอมรบัในความแตกต่างแห่งศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
และเพื่อใหก้ารพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมสอดรบักบันโยบายวสิยัทศัน์ หลกัการ และจดุหมาย
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552 : 7)  
       เยาวชนเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญั เป็นความหวงั และอนาคตของชาต ิ
ประเทศชาตจิะเจรญิรุง่เรอืง หรอืจะพฒันาไปมากน้อยเพยีงไร ขึน้อยูก่บัคุณภาพของเยาวชน  
การจดัการศกึษาใหก้บัเยาวชนจงึเป็นเรือ่งส าคญัยิง่ สงัคมทุกภาคส่วนตอ้งเขา้มามสี่วน
รบัผดิชอบ ในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา มกีารเปลีย่นแปลงมากมายทีเ่กดิขึน้ในโลก ต่างกไ็ดร้บั
อทิธพิลจากกระแสโลกาภวิฒัน์ (Globalization) ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ใน
สงัคมไทย คนไทยก าลงัประสบปัญหาวกิฤตทางดา้นกระแสค่านิยมจากต่างประเทศจาก
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหไ้ดร้บัอทิธพิลอยา่งรวดเรว็ โดยขาดการคดักรอง  
เลอืกรบัวฒันธรรมทีด่งีาม ท าใหคุ้ณธรรม จรยิธรรม ของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเดก็และ
เยาวชน เนื่องจากวถิชีวีติเปลีย่นไป สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา และสถาบนัศาสนามี
บทบาทในการเลีย้งด ูใหค้วามรูป้ลกูฝังศลีธรรมใหม้คีุณภาพและจรยิธรรมน้อยลง น าไปสู่
ค่านิยม พฤตกิรรมทีน่ิยมชมชอบวตัถุนิยม การบรโิภคนิยมเพิม่มากขึน้ (ส านกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ 2549: 4) และการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติคนไทยไปมาก 
ซึง่แต่เดมิเป็นสงัคมทีเ่รยีบงา่ย มนี ้าใจ เอือ้อาทรต่อกนั ไดก้ลบักลายเป็นสงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ย  
การแขง่ขนั ชงิดชีงิเด่น มคี่านิยมทางดา้นวตัถุ (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาต.ิ 2543 : 4) ความพยายามในการปลกูฝังคุณธรรม เป็นประเดน็ทีน่กัจติวทิยา  
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นกัการศกึษาจ านวนไมน้่อย ใหค้วามสนใจ มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั ถงึอทิธพิลทีส่งัคม
วฒันธรรมทีม่ต่ีอการพฒันาคุณธรรม หรอือกีนยัหน่ึงนัน้มองว่า คุณธรรมเป็นสิง่ทีป่ลกูฝังได้  
โดยผ่านกระบวนการสงัคมประกติ (Socialization) ในรปูแบบต่างๆ ซึง่การปลกูฝังนี้ ท าได้
ตัง้แต่เป็นเดก็และเยาวชน ซึง่วธิกีารเสรมิสรา้งคุณธรรม ผ่านกจิกรรมบรูณาการกลวธิต่ีางๆ  
เขา้ดว้ยกนั เพื่อก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามครบถว้นสมบรูณ์ทัง้ในแงข่องความคดิ 
พฤตกิรรม อารมณ์ความรูส้กึ อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ในการปลกูฝังคุณธรรมแก่เดก็และ
เยาวชน (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2551 : 1)  
      จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยส านกัทดสอบทางการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดก้ าหนดขอบเขตการประเมนิคุณลกัษณะ  
อนัพงึประสงค ์8 ประการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ปี 2553 ในเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษา 
เขต 21 (หนองคาย –บงึกาฬ) มเีกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์นกัเรยีน 4 ระดบั 
คอื ไมผ่่าน ผ่าน ด ีดเียีย่ม ผลการประเมนิพบว่า ขอ้ที ่1 รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์(มคีะแนนใน
ระดบัด ีคะแนนเฉลีย่ 48.16) ขอ้ที ่2 ซื่อสตัยส์ุจรติ (มคีะแนนในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่ 38.81)  
ขอ้ที ่3 มวีนิยั (มคีะแนนในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่ 69.94) ขอ้ที ่4 ใฝ่เรยีนรู ้(มคีะแนนในระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ 14.96) ขอ้ที ่5 อยูอ่ยา่งพอเพยีง (มคีะแนนในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่ 6.08) ขอ้ที ่6 
มุง่มัน่ในการท างาน (มคีะแนนในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่ 48.16) ขอ้ที ่7 รกัความเป็นไทย  
(มคีะแนนในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่ 26.76) ขอ้ที ่8 มจีติสาธารณะ (มคีะแนนในระดบัด ีคะแนน
เฉลีย่ 16.86) ซึง่จากผลการทดสอบไมม่นีกัเรยีนทีม่คีะแนนอยูใ่นระดบั ดเียีย่ม (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2554 : 180 - 182) ถา้หากนกัเรยีนไดร้บัการปลกูฝัง
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคอ์ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัเดก็จะเตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่ทีด่สีามารถอยูใ่นสงัคมไดไ้ดอ้ยา่งมคีวามสุข และในการปลกูฝังเสรมิสรา้งคุณลกัษณะของ  
เดก็นัน้ ควรใหเ้ดก็มโีอกาสส ารวจตนเอง ยอมรบั และเขา้ใจตนเอง มองตนเองในแงข่องความ
เป็นจรงิทีถู่กตอ้ง เพื่อใหเ้ดก็ไดม้องเหน็แนวทางการแกไ้ข ปรบัปรงุตนเอง ไปในทางทีด่ ีตาม
ศกัยภาพทีเ่ขามอียู ่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา (2550 : 18) กล่าวว่า 
นโยบายในขณะน้ีคอื เรง่รดัปฏริปูการศกึษา โดยยดึคุณธรรมน าความรู ้ดงันัน้ทุกส่วนการศกึษา  
ตอ้งมาเน้นเรือ่งของคุณธรรม อยา่งไรกต็ามพฤตกิรรมอนัไมพ่งึประสงคข์องนกัเรยีนเป็นปัญหา
ทีทุ่กฝ่ายตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนัแกไ้ขอยา่งจรงิจงั แมว้่ากระทรวงศกึษาธกิาร ใชก้ารปฏริปู
การศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการแกปั้ญหา มกีารปฏริปูโครงสรา้ง ปฏริปูหลกัสตูร ซึง่เป็นหวัใจ
ของการพฒันาการศกึษาทีย่ ัง่ยนื มกีารก าหนดลกัษณะพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน
อยา่งเด่นชดักย็งัไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้อยา่งจรงิจงั จงึเป็นหน้าทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งตัง้แต่
กระทรวงศกึษาธกิาร จนถงึสถานศกึษา ตลอดจนถงึครผููส้อน บดิามารดา และผูป้กครองตอ้ง
ช่วยกนัอยา่งเขม้แขง็ และในการจดัการศกึษา มุง่เน้นภารกจิ 3 ดา้น (3  D) ไดแ้ก่ ดา้น
ประชาธปิไตย (Democracy) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
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ดา้นต่อตา้นยาเสพตดิ (Drug - Free) (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 11-12) และอคัรพงศ ์ 
สุขมาตย ์(2553 : 4) กล่าวว่า การศกึษาแนวจติตปัญญาศกึษา เป็นแนวคดิในการจดัการศกึษา
ทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิการพฒันาดา้นจติ และผ่านกระบวนการฝึกปฏบิตักิจิกรรมทีห่ลากหลาย จนเกดิ
เป็นกระบวนการคดิใครค่รวญดว้ยจติทีม่คีวามเมตตากรณุา ท าใหจ้ติใจเปิดกวา้งสามารถท า
ความเขา้ใจกบัสิง่ต่างๆ จนเกดิเป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ได ้แก่ความตระหนกัรูใ้นตนเอง 
ความเมตตากรณุา และจติสาธารณะสามารถเชื่อมโยง สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูก้บัการปฏบิตัจิรงิใน
ชวีติประจ าวนั  
      จากรายงานการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ทีผ่่านมาโรงเรยีนยงัไมถู่กรบัรอง โดยเฉพาะ
มาตรฐานที ่5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมผ่่านตามเกณฑ ์ทีก่ าหนด นกัเรยีนทีเ่ป็นผลผลติทาง
การศกึษาส่วนมากยงัมคีวามรูค้วามสามารถไมเ่หมาะสมกบัชัน้เรยีน นกัเรยีนบางส่วนยงัปฏบิตัิ
ตนไมเ่หมาะสมขาดคุณธรรมจรยิธรรมทีด่งีาม ซึง่ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ไดเ้สนอแนะเพื่อการพฒันาไวใ้หส้ถานศกึษาด าเนินการ
คอื1.พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทุกกลุ่มสาระ 2. ผูเ้รยีนควรไดร้บัการพฒันาใน
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม การแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ทัง้ในและนอก
สถานศกึษา (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)  
2555 : 1-2) ดงันัน้การใหค้วามรูเ้รือ่งคุณธรรมจรยิธรรมจงึเป็นเรือ่งทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามส าคญั  
และเป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งปลกูฝังใหเ้กดิขึน้กบัเยาวชนดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลายต่อไป  
      การฝึกอบรมเป็นกจิกรรมหนึ่งในการเพิม่พนูความรูค้วามกา้วหน้าของคน ใหท้นัต่อ
ความเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีสงัคม เศรษฐกจิ โดยส่งเสรมิความรกัความอบอุ่น 
ภายในครอบครวั ส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชน ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ เช่นการฝึกฝนดา้น
ศลิปะ การเล่นกฬีา การเขา้วดัท าบุญตกับาตร การนัง่สมาธ ิการปฏบิตัธิรรม เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็
และเยาวชนเหน็คุณค่าใน ศลิปวฒันธรรม ประเพณไีทยโดยอาศยัวดั พระสงฆเ์ป็นศูนยก์ลาง
การเรยีนรูศ้ลีธรรมของชุมชน ใหเ้ดก็และเยาวชนมสี่วนรว่มในการสรา้งความเขา้ใจในวฒันธรรม
ไทย (กระทรวงวฒันธรรม กรมการศาสนา. 2549 : 15-20) และการอบรมเป็นการขยายความรู ้
โดยทีผู่เ้ขา้อบรมไดล้งมอืปฏบิตัแิลกเปลีย่นเรยีนรู ้มคีวามสนุกสนานท าใหก้ารเรยีนรูม้ ี
ความหมายมากยิง่ขึน้ 
      ในฐานะทีผู่ว้จิยัเป็นคร ูมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในโครงการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมของโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ไดต้ระหนกัถงึปัญหา ความส าคญั และความจ าเป็น
ดงักล่าว ในการทีต่อ้งมกีารจดัท าหลกัสตูรทีใ่ชใ้นการอบรมเพื่อพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัเรยีนโดยเฉพาะ ดว้ยโรงเรยีนมบีรบิททีแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีเพื่อใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์าง  
การเรยีนสงูขึน้ เป็นผูม้คีวามประพฤตดิมีคีุณธรรม จรยิธรรมทีง่ดงาม นอกจากนัน้ยงัตอ้งการให้
ครไูดเ้ป็นแบบอยา่งทีด่เีป็นแมพ่มิพท์ีด่แีก่นกัเรยีน ซึง่จะใชค้วามรูค้วามสามารถจดักจิกรรม  
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การเรยีนการสอน ก่อใหเ้กดิผลดแีก่นกัเรยีนอยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนทีก่ล่าวว่าโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็ในการปฏริปู
การศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั น าเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการพฒันา โดยชุมชนมสี่วน
รว่ม เพื่อใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีวามรู ้มทีกัษะ มวีนิยั มศีลีธรรม อยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข จงึได้
ด าเนินการจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของโรงเรยีนขึน้  
 
ค าถามวิจยั 
 
       หลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีน  
โสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สามารถ 
        1.พฒันาความรูค้วามเขา้ใจในหลกัศลีธรรมของนกัเรยีนตามหลกัสตูร  
การฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยาไดห้รอืไม่ 
        2.พฒันาความพงึพอใจต่อการฝึกอบรมตาม โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม
ของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยาไดห้รอืไม่ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 
   ในการรายงานผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
   1.เพื่อศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม โครงการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรม ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
   2.เพื่อพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันกัเรยีน 
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
   3.เพื่อทดลองการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
   4.เพื่อประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
   5.เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม หลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา  
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สมมติฐานการวิจยั 
   1.ระดบัคะแนนความรูค้วามเขา้ใจใน หลกัศลีธรรมของนกัเรยีน ตามหลกัสตูร  
การฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา หลงัการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
   2.ความพงึพอใจต่อการฝึกอบรมตาม โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยั เพื่อการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม โครงการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม ของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ  
เป็นการวจิยัพฒันา (Research and Development หรอื R & D) ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้และได้
ด าเนินการเป็นขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. กลุ่มประชากร ผูใ้หข้อ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร 
   1.1 กลุ่มประชากรในการศกึษาครัง้นี้เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 ปีการศกึษา 2557 ของโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดั บงึ
กาฬ จ านวน 256 คน  
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ปีการศกึษา 2557 
จ านวน 52 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทัง้นี้นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นนกัเรยีนทีผู่ว้จิยัสอนในเน้ือหาสาระนี้ หลกัสตูร 2 คนื 3 วนั  โดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบ One Group Pretest – posttest Design บุญชม ศรสีะอาด  
(2556. 161) 
              2. ตวัแปรท่ีศึกษา   
      2.1 ตวัแปรตน้ หลกัสตูรการฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
       2.2 ตวัแปรตาม คอื 
  2.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  2.2.2 ความพงึพอใจ  
  2.2.3 ทกัษะการปฏบิตักิจิกรรมการฝึกอบรม  
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     3. เน้ือหาหลกัสตูรฝึกอบรม  
    ผูว้จิยั ไดส้รา้งหลกัสตูรฝึกอบรม โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ โดยมเีนื้อหาสาระ คอื ศลี 5 ทศิ 6 
ตามระบบการพฒันาแบบ ไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา บรูณาการสู่กระบวนการฝึกอบรม
ศลีธรรม การจดัท าค่ายคุณธรรม แบ่งเป็นภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและกจิกรรมเสรมิสรา้งเจคติ
เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันา 4 ดา้น คอื กายภาวนา ศลีภาวนา จติตภาวนา และปัญญา
ภาวนา สามารถพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง และผูอ้ื่น ตามวุฒภิาวะ และศกัยภาพ  
                  4. สถานท่ีฝึกอบรม 
         ศนูยพ์ฒันาคณุธรรมอ าเภอเซกา วดัโนนส าราญ บา้นโนนส าราญ ต าบลโสกก่าม 
อ าเภอเซกา จงัหวดั บงึกาฬ 
 
       5.ระยะเวลาวิจยั  
         ผูว้จิยั ไดก้ าหนดเวลาในการทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม โครงการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม ของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ครัง้นี้  จ านวน 2 คนื 3 วนั ระหว่างวนัที ่
2 - 4 ธนัวาคม 2558 ตามตารางการฝึกอบรม  
  
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  
      1.การพฒันาหลกัสตูร  หมายถงึ การสรา้งและพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร หรอื
เพิม่เตมิหลกัสตูรฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมทีม่อียูเ่ดมิ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั  
สภาพชุมชนโรงเรยีน นกัเรยีน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้ตามจดุมุง่หมายทีก่ าหนด  
      2.หลกัสตูรฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรม หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชใ้นการอบรมตาม
โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 
เป็นหลกัสตูรระยะสัน้ ใชเ้วลา 2 คนื 3 วนั แบ่งเป็น 3 ภาค คอื 1) ภาคทฤษฎ ีเพื่อใหค้วามรู้
ความเขา้ใจ 2) ภาคปฏบิตั ิเพื่อฝึกทกัษะปฏบิตักิจิกรรม 3) ภาคกจิกรรม เพื่อสรา้งเจตคตทิีด่ ี
ปลกูฝังความกตญัญกูตเวท ีต่อบุพการ ีตามหลกัธรรมพืน้ฐานทางพระพุทธศาสนา คอื ศลี  
ทศิ 6 ตามหลกัการพฒันาแบบไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ  
       3. โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนโสกก่ามวิทยา  
หมายถงึ โครงการทีโ่รงเรยีนจดัท าขึน้เพื่ออบรมคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนเป็นกระบวนการ
สรา้งพฤตกิรรม ความมคีุณธรรมจรยิธรรมของ  นกัเรยีนนอกหอ้งเรยีน 
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       4. พระวิทยากร หมายถงึ พระภกิษุผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และเขา้ใจหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งด ีพรอ้มทัง้มปีระสบการณ์ในการอบรมธรรมแก่นกัเรยีน มคีวาม
ช านาญในการใชส้ื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา ปฏบิตัหิน้าทีถ่่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจ และ
ทกัษะปฏบิตัใิหก้บันกัเรยีนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
       5.ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรม หมายถงึ  คะแนนความรูค้วามเขา้ใจ ทีไ่ดจ้ากการท า
แบบทดสอบ ก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรฝึกอบรม
โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ของนกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา 
       6. ความพึงพอใจการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรม  หมายถงึ ผูเ้ขา้รบั 
การฝึกอบรม มคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการการฝึกอบรม ประกอบดว้ย เนื้อหาหลกัสตูร  
การจดักจิกรรม การฝึกอบรม วทิยากร สื่อ ระยะเวลา สถานที ่การวดัและประเมนิผล  
ความพงึพอใจของผูร้บั การฝึกอบรมตอ้งมคี่าคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป   
 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
 
 1.ไดห้ลกัสตูรทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมตามโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ซึง่ท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ มทีกัษะปฏบิตัสิรา้ง
จติส านึกทีด่ต่ีอผูม้พีระคุณตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน าไปพฒันาคุณภาพชวีติ  
ของตนเองและผูอ้ื่น 
 2.ไดข้อ้คน้พบเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรใหม้ี
คุณภาพ สามารถน าไปใชใ้นการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่นกัเรยีนโรงเรยีนอื่นต่อไป  
 3.นกัเรยีนซึง่เป็นเยาวชนของชาต ิมโีอกาสเขา้วดัปฎบิตัธิรรมตามสมควรแก่วยั
สามารถลงมอืปฏบิตัจิรงิ จากสถานทีจ่รงิ ตามกระบวนการฝึกอบรมตามหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อน าไปพฒันาคุณภาพชวีติ ของตนเองและผูอ้ื่น ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.เป็นแนวทาง เรือ่งการปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นกัเรยีน โดยการน า
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือ่ง ศลี 5 ทศิ 6 มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรปูของ  
ค่ายพกัแรมฝึกอบรมระยะสัน้ แลว้น าไปประพฤตปิฎบิตั ิในชวีติจรงิ ต่อไป  
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ความส าคญัของหลกัสตูรฝึกอบรมตามโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ไดน้ าแนวคดิ ทฤษฏ ีการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร เป็นตวัก าหนดและ
เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาเพราะหลกัสตูรจะบอกใหท้ราบว่าจะใหผู้เ้รยีนบรรลุจดุมุง่หมาย
ไดอ้ยา่งไร จะตอ้งจดัเนื้อหา ประสบการณ์อยา่งไร จะใชเ้ครือ่งมอืวดัผล และประเมนิผลอยา่งไร 
ทีจ่ะแสดงว่าผูเ้รยีนบรรลุจดุหมายทีก่ าหนด ในระดบัโรงเรยีนหลกัสตูร จะเป็นแนวปฏบิตัแิก่
ครผููส้อนทีจ่ะบอกใหรู้ว้่าจะสอนใหผู้เ้รยีนมพีฤตกิรรมอะไร จะตอ้งจดัประสบการณ์อยา่งไร 
ประเมนิผลอยา่งไร หลกัสตูรจงึเป็นหวัใจของการจดัการเรยีนการสอน  ทีจ่ะใหผู้เ้รยีนบรรลุ
จดุหมายตามทีห่ลกัสตูรก าหนดไว ้การฝึกอบรมเป็นกจิกรรมหนึ่งในการเพิม่พนูความรู้
ความกา้วหน้าของคน ใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีสงัคม เศรษฐกจิ โดย
ส่งเสรมิความรกัความอบอุ่น ภายในครอบครวั ส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชน ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ เช่น การฝึกฝนดา้นศลิปะ การเล่นกฬีา การเขา้วดัท าบุญตกับาตร การนัง่สมาธ ิการ
ปฏบิตัธิรรม เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็คุณค่าใน ศลิปวฒันธรรม ประเพณไีทยโดย
อาศยัวดั พระสงฆเ์ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูศ้ลีธรรมของชุมชน ใหเ้ดก็และเยาวชนมสี่วนรว่มใน
การสรา้งความเขา้ใจในวฒันธรรมไทยและการอบรมเป็นการขยายความรู ้โดยทีผู่เ้ขา้อบรมได้
ลงมอืปฏบิตัแิลกเปลีย่นเรยีนรู ้มคีวามสนุกสนานท าใหก้ารเรยีนรูม้คีวามหมายมากยิง่ขึน้  
 การพฒันาหลกัสตูร ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมตามโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา ผูว้จิยัไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการ เพื่อศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันกัเรยีน
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา เพื่อพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม 
ส าหรบันกัเรยีน โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา เพื่อทดลองการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา เพื่อประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรม
โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนโสกก่ามวทิยา และเพื่อศกึษาความ
พงึพอใจของผูเ้ขา้อบรมหลกัสตูรฝึกอบรมโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน
โรงเรยีนโสกก่ามวทิยา กจิกรรมเป็นการด าเนินงาน เป็นค่ายฝึกอบรมอบรมใชเ้วลา 2 คนื 3 วนั  
โดยด าเนินกจิกรรมตามหลกัสตูรทีก่ าหนด 
 
 


