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แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ปีการศึกษา 2556 จํานวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .96 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent Samples) และ F-test (One-way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างทําการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ ผลการวิจัย พบว่า
1. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาครูผู้สอนโรงเรียน
เทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรี ย บเที ย บแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น :
กรณีศึกษาครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามเพศที่ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกนั้ น ไม่แ ตกต่า งกัน ส่ว นครูผู้ส อนที่มีป ระสบการณ์ ใ นการสอนต่า งกัน โดยภาพรวมและรายด้า น พบว่า ด้า นการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่าง
กัน เมื่อทําการทดสอบรายคู่ พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน 1-10 ปี แตกต่างจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
สอน 11-20 ปี
คําสําคัญ : การพัฒนา, คุณธรรมจริยธรรม , นักเรียน
Abstract
The objectives of this research were to study and compare a framework for developing moral
and ethics among the center of local administrative organization students: a case study of Warinwichachat
City Municipality School teachers in Ubon Ratchathani Province. The sample groups were 106 teachers
who taught in 2013 academic year of Warinwichachat City Municipality School. The research instruments
were 40 items rating scale questionnaires with the reliability values of .96. The statistics used for
analyzing the collected data were percentage, arithmetic mean, standard deviation. The statistics used for
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testing hypotheses were t-test (Independent Sample) and F-test (one-way ANOVA). When the differences
were found, a pair comparison was done by Scheffe's test. Findings were as follow:
1) The framework for developing moral and ethics among the center of local administrative
organization students: a case study of Warinwichachat City Municipality School teachers in Ubon
Ratchathani Province was found to moderate level in all aspect and when each aspect was considered
separately, it was a high level in principal practice and controlling for students’ moral and ethics
development, and the rest were moderate level.
2) The comparison of a framework for developing moral and ethics among the center of local
administrative organization students: a case study of Warinwichachat City Municipality School teachers in
Ubon Ratchathani Province with different sex in all aspect and each aspect was found that making
atmosphere in school for moral and ethics development held differences with statistical significance at
the level of .05, and the rest expressed no differences. For the teachers who had different experiences in
teaching was found that making atmosphere in school for moral and ethics development held differences
with statistical significance at the level of .05, and the rest expressed no differences. A pair comparison
was done and found the difference of 1-10 and 11-20 years of experiences in teaching.
Keywords: Development, Moral and ethic, Students
1. บทนํา
ปัจจุบันคนเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นทําให้ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการสร้างคนให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ และทําให้คนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่สิ่งที่ทําให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขได้นั้น ต้องมี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ สถาบันที่มีบทบาทสําคัญที่เริ่มสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนั้นต้องเริ่มจากสถาบัน
ครอบครัว (นิตยา คชภักดี. 2545) กล่าวว่า พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกโดยปลูกฝังความดีให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พอ
แรกเกิดถึงหกปีเป็นวัยที่ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งอื่นๆ เป็นกระบวนการที่ทําให้คนมีความรู้และ
คุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ครูผู้จัดประสบการณ์ต้องมีความรู้ มีแนวทางและ
เทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกับเด็กมากที่สุด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ความว่า “การจัดการศึ กษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติ ปั ญ ญาความรู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ”
(สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา. 2549) และควรจั ด การศึ ก ษาให้ เ ด็ ก ตั้ ง แต่ ยั ง เล็ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง วั ย ความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ให้เด็กบรรลุตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากการสํารวจของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) พบว่า ในอนาคตสังคมไทยมีแนวโน้มที่อาจนําไปสู่สังคมที่ล่มสลาย
เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนไทยในขั้นที่ต้องเร่งแก้ไขและกระทบกับเด็กจํานวนมาก โดยจําแนกปัญหา
เด็ก และเยาวชนไทยเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ ปั ญหาที่เ กิด มาจากความยากจนและด้ อ ยโอกาส ทั้ ง ที่ มีม าแต่ กํ า เนิ ดหรื อ ผลสื บ
เนื่องมาจากครอบครัวหรือถูกกระทําจากบุคคลหรือสังคม และปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ ติด
เหล้า ติดบุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ฆ่าตัวตาย เล่นการพนัน เที่ยวเตร่สถานบันเทิง ติดเกม อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อลามก
อนาจารหรือสื่อที่แสดงความรุนแรงและขับรถเร็ว เป็นต้น
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ แก่เยาวชนในชุมชน ในขณะ
ดําเนินการจัดการศึกษาไปแล้วนั้น ยังประสบปัญหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนหลายประการ จึงจําเป็นจะต้องมีการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2 | บูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน
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จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี ในฐานะเป็ น สถาบั น ที่ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ชุมชน จึงสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อ
นําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลหรือสังกัดหน่วยงานอื่น
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:
ครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

กรณีศึกษา

2.2 เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
ครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการสอน
3. สมมตฐานการวิจัย
3.1 ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
3.2 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน
4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรครูผู้สอน
สังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556 จํานวน 106 คน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 1ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (checklist) ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการสอน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ถามเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ด้านกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการปลูกฝังค่านิยมและด้านการกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับค่าเท่ากับ .96
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบเขียนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเองกับครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวาริน
วิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยดําเนินการในภาคเรียนที่ ฉบับ คิด 106 ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 2556 ปีการศึกษา 2
100 เป็นร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (Independent Samples) และ F-test ANOVA เมื่อพบความ
แตกต่างได้ทําการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’
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5. ผลการวิจัย
5.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัดโรงเรียน
เทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมมีการดําเนินการพัฒนาในระดับปานกลาง (μ=3.21) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นอกนั้น
อยู่ในระดับปานกลาง
5.1.1 ด้ า นการกํ า หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละการควบคุ ม การปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ก าร
ดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (μ=3.65) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ มีการประชุมบุคลากรเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน ผู้บริหารตระหนักในการวางมาตรการกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และ
บุคลากรมีส่วนรับรู้และเข้าใจกฎระเบียบของโรงเรียน
5.1.2 ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ=3.45) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ครูผู้สอนใช้ตัวอย่างเรื่องจริงในสังคมมาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และ ครูผู้สอนมีการยกย่องชมเชยนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดี
5.1.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน มีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ=2.85) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โครงสร้าง
พื้นฐานของโรงเรียนมีความปลอดภัย และ โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่พร้อมใช้งาน
5.1.4 ด้านกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ=2.92) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
โรงเรียนมีการนิเทศติดตามที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5.1.5 ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการปลูกฝังค่านิยม มีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ=3.14) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก คือ ครูมีการฝึกให้เด็กรู้จักการวิพากย์โดยเป็นพี่เลี้ยงชี้แนวทางการปฏิบัติ
ให้เด็กได้นําไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ครูใช้วิธีการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามด้วยการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการให้เด็กเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในสังคม และครูมีการกําหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างชัดเจน
5.2 ผลการเปรี ย บเที ย บแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมนั ก เรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น :
กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
5.2.1 ครู ผู้ ส อนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05.
5.2.2 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบรายคู่พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน
1-10 ปี แตกต่างจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน 11-20 ปี
5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ครูผู้สอนส่วน
ใหญ่เสนอแนะว่าครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ครูควร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะที่สอนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูควรจัดหาตัวอย่างเนื้อเรื่องที่ใหม่ทันเหตุการณ์โดยให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องศีลธรรมและสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และสิ่งที่ขาด
ไม่ได้คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นข้อมูลข้าวสารของเด็กนักเรียนกลับไปยังผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการออกความคิดเห็นการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน ปลูกฝังจิตสํานึกค่านิยมที่ดีงาม เหมาะสมและถูกต้องแก่
เด็กนักเรียน
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6.สรุปผลการวิจัย
6.1 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมมีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการดําเนินการพัฒนาอยู่
ในระดับมาก นอกนั้น มีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
6.2 ผลการเปรี ย บเที ย บแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น :
กรณีศึกษาครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามเพศที่ต่างกัน โดยภาพรวมและราย
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
เมื่ อ ทํ า การทดสอบรายคู่ พบว่ า ครู ผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอน 1-10 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งจากครู ผู้ ส อนที่ มี
ประสบการณ์การสอน 11-20 ปี
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา ครูผู้สอนสังกัด
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นสําคัญควรนํามาอภิปรายดังนี้
7.1.1 ด้านการกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีการดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความตื่นตัว บุคลากรมีส่วนรับรู้
และเข้าใจนโยบายของโรงเรียน โดยมีการชี้แจงด้านการกําหนดระเบียบปฏิบัติและการควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับรัตนากร วงค์ศรี และคณะ (2550) เห็นว่ามีการประชุมวางแผนการดําเนินการ มีการนิเทศกํากับ
ติดตาม และมีการประเมินผลอย่างจริงจัง มีการกําหนดกฎระเบียบในระดับส่วนรวม และครูดําเนินการด้วยความมุ่งมั่นและ
จริงจัง และสิ่งสําคัญโรงเรียนต้องมีการส่งข่าวสารข้อมูลที่เป็นระเบียบปฏิบัติของนักเรียนให้แก่บุคลากรให้ได้รับรู้โดยทั่วถึงและ
ส่งให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนด้วย
7.1.2 ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีการ
ดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะจากนโยบายหลักของผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางในการเรียนการ
สอนไม่ชัดเจนประกอบกับครูผู้สอนทําการสอนหลายวิชาการทําให้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนจึงไม่เต็มที่
เพราะต้องเร่งให้ทันหลักสูตรจึงทําให้การพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางซึ่งขัดแย้งกับกัลยา ศรีปาน (2542) ที่ศึกษาพบว่า
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากที่สุด
7.1.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีการ
ดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะบริเวณที่ตั้งโรงเรียนไม่เอื้ออํานวยมากนักเพราะตั้งอยู่ใกล้ตลาด ชุมชน
จึงเข้าไปใช้ประโยชน์ในสถานที่บ่อยๆ ถึงแม้โรงเรียนจัดสภาพภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่สวยงาม ร่มรื่น มีสภาพสมบูรณ์พร้อม
สําหรับการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดี แต่สถานที่ไม่เอื้ออํานวยเพราะ
เป็นจุดอับที่จะเอื้อต่อพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเวลาเลิกเรียนแล้ว
7.1.4 ด้านกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีการ
ดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทําให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมมีจาํ นวนน้อย เพราะต้องทํามาหาเลี้ยงชีพ โรงเรียนได้พยายามปลูกฝังสร้างความตระหนักให้คนในโรงเรียนร่วมกับการ
ให้กําลังใจยกย่อง ชื่นชมบุคคลตัวอย่าง โดยการค้นหาบุคคลต้นแบบที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี และก่อตั้งชมรมผู้บําเพ็ญตนโดย
สร้างกลุ่มจิตอาสาเป็นเครือข่ายสู่ชุมชน ให้มีกิจกรรมการรณรงค์เล็กๆ น้อยๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาชิงเงินรางวัลในทุก
ระดับชั้น รายการเสียงตามสาย การประกวดคําขวัญชิงรางวัล เหล่านี้ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และสิ่งสําคัญการได้
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็ถือเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
ตนเอง
7.1.5 ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการปลูกฝังค่านิยม ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีการ
ดําเนินการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการปลูกฝังค่านิยม ควรเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ ควบคู่ไปกับการให้เด็กเห็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม ครูควรค้นหาวิธีการปลูกฝังที่ดีงามซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสอดคล้องกับประภาศรี สีหอําไพ (2543) เห็น
ว่าวิธีการปลูกฝังค่านิยมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เริ่มต้นที่การกําหนดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
พร้อมกับยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีงาม ชี้แนะให้เห็นถึงผลดีผลเสีย แล้วร่วมกันประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยยึดเกณฑ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม แล้วครูควรฝึกให้เด็กได้วิพากย์โดยคอยเป็นพี่เลี้ยงและชี้แนวทางการปฏิบัติให้เด็กได้นําไปสู่
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้เด็กได้เริ่มต้นจากตนเอง นําไปสู่การพัฒนากลุ่มเพื่อน ขยายไปสู่บ้าน ครอบครัว ญาติพี่น้อง แล้ว
ผลที่ได้ก็จะกระจายไปเป็นวงกว้าง
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนระหว่างเพศชาย และเพศหญิง และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ
สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ครูผู้สอนที่เป็นเพศหญิงมีความห่วงใยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมาก โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในการสอน 11-20 ปี
ประกอบกับสถานที่โรงเรียนเป็นชุมชน เป็นที่ตั้งของตลาดจึงไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน และนักเรียนมีอายุ
ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 ซึ่งอายุแตกต่างกันมาก โรงเรียนจึงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ
8. ข้อเสนอแนะ
คุณธรรมและจริยธรรม ถือได้ว่าเป็นกฎหมายของความดีงามของจิตใจมนุษย์ เป็นตัวบังคับให้มนุษย์ประพฤติในสิ่งที่
ดีงาม คําว่า “ธรรม” ของคุณธรรมและจริยธรรมจึงรวมถึง ความจริง ความประพฤติดี ความถูกต้อง คุณความดี ความชอบ
และคําสั่งสอน คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควรพึ่งหลักคําสอนทางศาสนาเป็นหลัก ครูผู้สอนควร
จับเอาธรรมจากทุกศาสนามาเป็นเกณฑ์ที่ควรจะประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณงามความดีที่แสดงออกมาทางความคิดและ
พฤติกรรมและต้นเหตุของจริยธรรมในตัวบุคคลมาจากสภาพแวดล้อมของสังคม การดูแบบอย่างที่ดีงามหรือไม่ดีงาม ล้วน
นําไปสู่การนําไปปฏิบัติตามทั้งสิ้น ดังนั้น เด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กในกลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นเยาวชนของชาติ ตลอดจนประชาชน
ในท้องถิ่นควรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และได้รับการอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วย
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