
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

The Development of Morality and Student EThic by Teachers’Participation at 
Surat Thani Municipality Sports School 

กัญญารัตน์ ภักดี1  
โสภณ เพ็ชรพวง2 
นัฎจรี เจริญสขุ3 

Kanyarat Pakdee  
Sopon Pechrpuang 
Natjaree  Jaroensuk 

 

บทคัดย่อ 
 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 2) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู และ 3)ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของครู โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร       
ครูประจำการ ครูแต่ละประเภทกีฬา ผู้ช่วยครูผู้สอน นักการภารโรง/แม่บ้าน และผู้แทนนักเรียนแต่ละชนิดกีฬา จำนวน 33 คน 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอน การวางแผน การดำเนินการ การสังเกตการณ์และสะท้อนผล จำนวน 2 วงรอบ เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  แบบสังเกตการณ์ และแบบประเมิน วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมไม่สนใจในการเรียนและกิจกรรมทางวิชาการ ไม่ส่งงานที่ครูผู้สอนมอบหมายตาม
ระยะเวลา  และ นักเรียนมีพฤติกรรมชอบหยิบของใช้ส่วนตัวเพื่อนในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 2) การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู  โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการ
กำหนดบทลงโทษในการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม การปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน การกำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้า การสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมกสมุดสะสมความดี  3) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู พบว่า หลังจากการดำเนินงานในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่
พัฒนาขึ้น 
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ABSTRACT 
 
  
 The objectives of this research were to 1) study the moral and ethical problems of students, 2) 
develop morality and ethics of students with participation of teachers, and 3) monitor and evaluate the 
moral and ethical development of students by participation of the teacher Surat Thani City Municipality 
Sports School, Surat Thani Province The research participants consisted of administrators, teachers, teachers 
for each sport category. Teacher assistant Janitor / Housewife There were 33 representatives of each sport. 
It was an action research with two stages of planning, implementation, observation and reflection. The 
instrument used for interview, observation and assessment. The analysis was performed using percentage 
and content analysis. 
 The results of the research were as follows: 1) The moral and ethical problem of students found 
that: students did not comply with the school regulations,  students exhibit disinterested behavior in 
learning and academic activities, and do not submit work assigned by teacher on time amd students were 
prone to picking up personal belongings in their dorm rooms without permission. 2) Morality and ethical 
development of students with the participation of teachers:  The school conducts moral development 
activities for students by imposing penalties for non-compliance. School regulations, Organizing activities at 
the moral and ethical camp,  Teaching modifications,  Determination of electricity consumption measures, 
Inserting knowledge and understanding about honesty in teaching and learning activities. and organizing a 
good collection book activity. 3) Monitoring and evaluation of moral and ethical development of students 
with the participation of teachers found that when teachers took part in conducting process activities in 
Cycle 1 and Cycle 2 gives students have an evolving behavior. 
 
 Keywords: Morality, student ethics, moral development, teacher participation 
 
 

บทนำ  
ประเทศไทยเป็นประเทศที ่มีความเจริญก้าวหน้าหลาย ๆ ด้าน ซึ ่งประเด็นสำคัญในการพัฒนาประเทศให้

เจริญก้าวหน้า คือต้องพัฒนาด้านบุคคลเป็นหลักเพราะบุคคลเป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นรวมทั้ง
เป็นผู้นำเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ มาใช้อันจะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มวลมนุษยชาติในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น ผู้นำจึงต้องอาศัยความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปใน      
การสร้างคน สังคมไทยในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น ในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้การดำเนินชีวิตของครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลง และปัญหาความเสื่อมทรามด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของประชาชนนับจะทวีความรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความวิตกกังวล  ให้แก่สังคมไทยโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง 
คุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก ในการกำหนดความสงบสุขของสังคมย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมเข้า
มาเกีย่วข้องจึงจะทำให้สังคมเป็นสุข ในขณะเดียวกันหากคนในสังคมใดมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมจริยธรรม
ย่อมจะหาความสุขได้ยากจึงทำให้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยจะต้องมีการพัฒนาอย่าง  ต่อเนื่องในเด็ก
และเยาวชนเพราะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 



 
 

เยาวชนไทยยังต้องมีการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
สังคมเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต ซึ่ งใน
ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องมี
ในตัวของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่มีความเกื้อกูลแบ่งปันกัน เยาวชนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันการศึกษาที่สถาบันการศึกษามีหน้าที่ต้องทำการอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริตให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับ เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคล
ซื่อสัตย์สุจริต โดยการทำในรูปแบบของการให้การศึกษา อบรม สร้างคนให้เป็นผู้มีปัญญามีความรอบรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีระเบียบวินัย โดยผ่านการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปในเนื้อหาของการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาให้มีแนวทางที่
เหมาะสมตลอดจนต้องให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในกระบวนการคิด ทำ และการแก้ปัญหาเพื่ อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ตลอดจนต้องหาแนวทางทีเ่หมาะสมและดีที่สุดโดยทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการดำเนินการ 

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหาการวางแผนดำเนินการ 
การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ (อารมณ์ คำเกาะ, 2557: 2) ซึ่งในการเรียนการสอน ครูมี
บทบาทสำคัญยิ่งเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบคนสอนให้รู้และเข้าใจ ฝึกพฤติกรรมของคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีคุณภาพและโรงเรียนจึงต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็น มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมกันคิด 
ร่วมกันทำ และ ร่วมกันรับผลประโยชน์อันเกิดจากงาน เกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของและความมีพันธะผูกพันทำ ให้ผู้ร่วมงานมี
ความพึงพอใจและมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธนวัฒน์ บุญทวี, 
2559 : 2) และครูต้องปรับบทบาทจากการเป็น ผู้ป้อนข้อมูลเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา โดยต้องตระหนักเสมอว่าตนเองไม่ใช่ผู้
กำหนดความรู้แต่เป็น ผู้สอนแก่นความรู้ในวิชาที่สอนและแนะวิธีการคิด ให้กรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาการ แนะนำ การ
พิจารณาข้อมูลที่จะเลือกนำมาใช้ แนะนำเรื่องทั่ว ๆ ไปที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของผู้เรียนด้วย เช่น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท การป้องกันตนเองจากภัย อันตรายต่าง ๆ เป็นต้น ครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา
แก่นักเรียนและเป็นผู้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ก็ต่อเมื่อครูเป็นผู้ที่เรียนรู้มาก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นคนช่างสังเกตและคิดแตกฉานกับข้อมูลและความรู้ที่ผ่านเข้ามาในสมองด้วยการตั้งคำถาม
และหาทางพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการด้านความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเป็นโรงเรียนด้านการกีฬาแก่เยาวชน
ดำเนินการ  รับนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา โดยเปิดสอนในระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน ทั้งสิ้น จำนวน 260 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน นักเรียนที่เข้าเรียนที่โรงเรียน
เป็นนักเรียนประเภทประจำส่วนใหญ่ในโรงเรียนมาจากครอบครัวที่มีความหลากหลายทั้งทางครอบครัว สังคม และสภาพเศรษฐกิจ 
นักเรียนยังประสบปัญหาเรื ่องคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี ้เนื ่องจากนักเรียนยังขาดความใกล้ชิดจากครอบครัวและ
ผู้ปกครองทำให้ขาดการอบรมสั่งสอนที่ดี ทำให้นักเรียนไม่สามารถปรับตัวได้จึงก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ขาดวินัย ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ขาดความอดทนอดกลั้น ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมามากมายอาทิเช่น ปัญหาการรักษาเวลา 
ปัญหาความรับผิดชอบ ปัญหาการเคราพต่อกฎระเบียบของโรงเรียน ปัญหาการฝึกซ้อม ปัญหาการแต่งกายผิดระเบียบ ปัญหาความ
ซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปัญหาความเสียสละต่อส่วนรวม ปัญหายาเสพติด และปัญหาชู้สาว ฯลฯ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนนั้นทางโรงเรียนจำเป็นต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน



 
 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม (ประวัติโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี:2562) 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพของคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร และนำไปสู่แนว
ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ ซึ่งผลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม 
และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้นำวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research ) และใช้กระบวนการ 
PAOR ตามแนวคิด Kemmis and Mc Taggart (1990) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 2 วงรอบ คือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการ
ลงมือปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกตการณ์ (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) เพื่อดำเนินการวิจัยการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
4 ประการประการ คือ 1) การมีความขยันอดทน 2) การมีความเพียร 3) การมีสติปัญญา และ4) การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรอบ
แนวทางการวิจัยให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์    

1. เพื่อศึกษาสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  
วิธีการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart ซึ่งเป็นวงจรการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
มีการปรับปรุงสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้น โดยบทนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ คือ 

   1.  การวางแผน (Planning) 2.  การปฏิบัต ิ(Action) 3.  การสังเกตการณ ์(Observation) 4.  การสะท้อนผล (Reflection) 
 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยทั้งหมด 2 วงรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การสะท้อนผล 
(Reflection : R) 

วงรอบที่ 1 
วงรอบที่ 1 มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังภาพ 3.1 ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
การวางแผนการศึกษาสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมก่อนการประชุมร่วมกัน 
การปฏิบัติดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สังเกตการณ์ติดตามผลการดำเนินงาน โดยกาสังเกตพฤติกรมการมีส่วนร่วม ศึกษาสภาพคุณธรรมจริยธรรมก่อนการ

ดำเนินกิจกรรมการประชุมรวมกัน 
การสะท้อนผลโดยการนำผลจากการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมาสรุปก่อนการประชุมร่วมกัน 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
วิธกีารดำเนินงาน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเพื ่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู 
2.  การจัดกิจกรรมภายใน 
3.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ประมวลผลภาพรวมและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
2. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อสะท้อนการพัฒนา 
3. จัดทำมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อวางแผน
นำไปใช้ครั้งต่อไป 
 

1. ค้นหาสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากผู้
ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องและร่วมมือกันวางแผน จ ัดทำ
แผนงาน / การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โดยการมีส่วนร่วมของครูกำหนดเกณฑ์การพัฒนา  
2. กำหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน 
3. กำหนดป้าหมายในการสร้างความเข้าใจในสภาพ
คุณธรรมจริยธรรม 
 

1. สังเกตการณ์ด้วยแบบสงัเกตพฤติกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรยีนโดยการมีส่วนร่วมของครู 
2. จดบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการ 

การวางแผน 
(Planning : P) 

การปฏิบัติการ 
(Action : A) 

การสังเกตการณ์ 
(Observation : O) 

 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย วงรอบที่ 1 



 
 

การสะท้อนผล 
(Reflection : R) 

วงรอบที่ 2 
วงรอบที่ 2 มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังภาพ 3.2 ดังนี ้
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงจากผลการดำเนินการในวงรอบที่ 1 คือ จริยธรรมก่อนการประชุมร่วมกัน การปฏิบัติดำเนินการตามแผนที่กำหนด
ร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สังเกตการณ์ติดตามผลการดำเนินงาน โดยกาสังเกตพฤติกรมการมีส่วนร่วม ศึกษา
สภาพคุณธรรมจริยธรรมก่อนการดำเนินกิจกรรมการประชุมรวมกัน และการสะท้อนผลโดยการนำผลจากการปฏิบัติงานใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมาสรุปก่อนการประชุมร่วมกัน 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธกีารดำเนินงาน 

1. ศึกษาปัญหาจากการดำเนินงานในวงรอบที่ 1 และ
กำหนดแนวคิด เก ี ่ยวข้องกับปัญหา จากผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องและร่วมมือกันวางแผนกำหนดแนวทางของ
ประชุมและกิจกรรมของโรงเรียน  
2. กำหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนานักเรียนใน
โรงเรียน 

การวางแผน 
(Planning : P) 

การปฏิบัติการ 
(Action : A) 

1. ดำเน ินการพัฒนาคร ูผ ู ้ด ูและน ักเร ียน ตาม
แผนปฏิบัติการในวงรอบที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดคู่มือการปฏิบัติการ 
2. ครูผู ้ดูและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไขแล้วนำไปใช้กับนักเรียน
ในโรงเรียนให้มีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน 

 

การสังเกตการณ์ 
(Observation : O) 

1. ประมวลผลภาพรวมและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
2. สังเกตด้วยการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนา 
3. จดบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการ 

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย วงรอบที่ 2 



 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมหลักของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร               

สรุาษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลจากการศึกษาสภาพปัญหาทั้ง 4 ด้าน ได้พบปัญหาระดับมาก จำนวน 15 ข้อ ได้แก่ 
1.1 สภาพปัญหาด้านความมีวินัย ได้แก่ การเข้าแถวเคราพธงชาติไม่ตรงเวลาของนักเรียน, นักเรียนผู้ชายในช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นและกลุ่มประเภทกีฬาฟุตบอลและมวยแต่งกายไม่สุภาพ โดยนักเรียนผู้หญิงในกีฬาประเภทมวยผู้หญิงตัด
ผมผิดระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้, นักเรียนบางคนพูดจาไม่ไพเราะ, นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เคารพผู้ใหญ่, นักเรียนไม่
ทิ้งขยะลงในถังขยะ, นักเรียนคุยกันเสียงดังขณะเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมอื่น ๆ และนักเรียนวางรองเท้า
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

1.2 สภาพปัญหาด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ นักเรียนผู้ชายประเภทกีฬาฟุตบอลมีพฤติกรรมไม่สนใจในการเรียน
และกิจกรรมทางวิชาการ โดยมีพฤติกรรมหลับในห้องเรียน การไม่สนใจฟังครูผู ้สอนในห้องสอน ไม่ส่งงานที่ครูผู ้สอน
มอบหมายงานหรือส่งงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด, นักเรียนผู้ชายมีพฤติกรรมการส่งผ้าซักไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนดซึ่งปรกติโรงเรียนให้ส่งผ้าซักวันละ 2 ชุด แต่นักเรียนส่งผ้าซักเป็นรายสัปดาห์แทนรายวัน และการเข้านอน
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดเพราะนักเรียนมีความสนใจในการเล่นโทรศัพท ์

1.3 สภาพปัญหาด้านความซื่อสัตย์ ได้แก่ การหยิบของใช้ส่วนตัวเพื่อนในหอพักไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น 
อุปกรณ์อาบน้ำ เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า, รุ่นพี่ผู้ชายมีพฤติกรรมกลั่นแกล้งรุ่นน้องโดยให้รุ่นนน้องไปซื้อสินของให้ตามที่ตนเอง
ต้องการ และนักเรียนเรียนใหม่แรกเข้าหอพักจะยังไม่รู้จักการแบ่งปัน 

1.4 สภาพปัญหาด้านจิตอาสา ได้แก่ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่รักษาทรัพย์สินของส่วนรวม เช่น การไม่ปิดไฟ พัดลม น้ำ
หลังการใช้งานแล้ว และนักเรียนเห็นแก่ตัวเองมากกว่าส่วนรวม  

2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลักของนักเร ียนโดยการมีส ่วนร่วมของครูโรงเร ียนกีฬาเทศบาลนคร                    
สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลักของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ครู โดยได้ดำเนินการ 2 วงรอบ ซึ่งมีผลการพัฒนาด้านความมีวินัยโดยโรงเรียนมีบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อกำหนดของโรงเรียน อาทิการมาเข้าแถวเคราพธงชาติไม่ทันเวลา การตัดผมผิดระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ มารยาทใน
การพูดจาไม่ไพเราะ พฤติกรรมก้าวร้าวไม่เคารพผู้ใหญ่ การทิ้งขยะลงไม่ลงถังขยะ การพูดคุยกันเสียงดังขณะเข้าร่วมกิจกรรมเคารพ
ธงชาติและร่วมกิจกรรมอื่น และ การวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนตามระเบียบ
ของโรงเรียนและโรงเรียนมีการปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเรื่องการตรงต่อเวลา การรักษาเวลา โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านความรับผิดชอบโดยนักเรียนผู้ชายประเภทกีฬาฟุตบอลมีพฤติกรรมสนใจในการเรียนและ
กิจกรรมทางวิชาการโดยที่ไม่หลับในห้องเรียน มีความสนใจฟังครูผู้สอนในห้องสอน ส่งงานที่ครูผู้สอนมอบหมายทันตาม
ระยะเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด ซึ่งโรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนในช้ันเรียนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
มากขึ้น เช่น การเล่นเกมชิงรางวัลในบางรายวิชา การสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัยเหมาะสำหรับนักเรียนในยุคสมัยปัจจุบัน      
เป็นต้น นักเรียนส่งผ้าซักตรงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการที่โรงเรียนตั้งกฎในการส่งผ้าซักให้เป็นไปตามกฎและหากดำเนินการไม่
เป็นไปตามกฎจะมีบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรบันักเรียนที่ไมป่ฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน และนักเรียนเข้านอนตามระยะเวลา
ที่โรงเรียนกำหนดโดยโรงเรียนมีมาตรการการใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น เข้านอนเวลา 20.30 น. ไฟฟ้าส่องสว่างจะ
เปิดส่องสว่างได้เพียงระยะเวลานั้นเท่านั้น ด้านความซื่อสัตย์ โดยนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมหยิบของใช้ส่วนตัวเพื่อนใน
หอพักไปใช้เมื่อเพื่อนอนุญาต รุ่นพี่รักและเอ็นดูรุ่นน้อง และรู้จักการแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกันโดยโรงเรียนได้สอดแทรกความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในกลุ่มสาระรายวิชาสังคมศึกษาและวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และด้านจิตอาสาโดยนักเรียนในโรงเรียนรู้จักรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม มีน้ำใจ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันรวมทั้งคุณครูในโรงเรียนโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกสมุดสะสมความดีขึ้นเพื่อให้



 
 

นักเรียนในโรงเรียนได้บันทึกความดีของตนเองลงในสมุดเมื่อสิ้นปีการศึกษาสามารถเอาสมุดดังกล่าวมาเ ป็นคะแนนความ
ประพฤติได้ในแต่ละปีการศึกษา  

3. ผลการประเมินพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการมสี่วนร่วมของครูโรงเรยีนกีฬาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี 
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการวิเคราะห์ข้อมูลการคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการมีสว่นร่วมของครูโรงเรยีนกฬีา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าจากกิจกรรมพัฒนาที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาเมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการ
มีส่วนร่วมของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการ
ในกระบวนการต่าง ๆ ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 เมื่อครูเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนจนทำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมหลักของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู พบว่าการพัฒนาด้านความมีวินัย

นักเรียนท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของโรงเรียน ด้านความรับผิดชอบนักเรียนมีพฤติกรรมไม่สนใจในการเรียนและ
กิจกรรมทางวิชาการไม่ส่งงานที่ครูผู้สอนมอบหมายตามระยะเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด ด้านความซื่อสัตย์นักเรียนมีพฤติกรรม
ชอบหยิบของใช้ส่วนตัวเพื่อนในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต และด้านจิตอาสานักเรียนในโรงเรียนไม่รักษาทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดน้ำใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพื่อนนักเรียน อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังขาดการส่งเสริม ปลูกฝัง กำกับ ควบคุม และติดตามใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในด้านวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยมีคุณครูต้องมี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาให้แก่นักเรียน 

2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีนโดยการมสี่วนร่วมของครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการในกระบวนการต่าง ๆ ในวงรอบที่ 1  และวงรอบที่ 2 ทำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เป็นที่พึงพอใจของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้บริหาร และครูอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านความมีวินัย โรงเรียนมีบทลงโทษสำหรับนักเรียนท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของโรงเรียน ด้านความรับผิดชอบ
นักเรียนสนใจในการเรียนและกิจกรรมทางวิชาการโดยที่ไม่หลับในห้องเรียน สนใจฟังครูผู ้สอนในห้องสอน ส่งงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ด้านความซื่อสัตย์นักเรียนหยิบของใช้ส่วนตัวเพื่อนในหอพักไปใช้เมื่อเพื่อนอนุญาต รุ่นพี่รักและเอ็นดูรุ่น
น้อง และรู้จักการแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกันโดยโรงเรียน และด้านจิตอาสานักเรียนรู้จักรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม มีน้ำใจ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันรวมทั้งคุณครูในโรงเรียนโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกสมุดสะสมความดีขึ้นเพื่อให้
นักเรียนในโรงเรียนได้บันทึกความดีของตนเองลงในสมุดเมื่อสิ้นปีการศึกษาสามารถเอาสมุด  

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู  
พบว่าผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการจัดกินกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้วในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 โดยรวมและรายด้านมีผลการพัฒนาสูงขึ้นทุกด้าน  
 

ข้อเสนอแนะ 
     1.1  โรงเรียนควรมีความตระหนักต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนไม่น้อยไปกว่าการ

พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียน 
1.2 ในการประเมินผลผู้เรียนในแต่ละรายวิชาโรงเรียนควรกำหนดให้การประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

เป็นส่วนหนึ่งในการประเมพินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาโดยกำหนดค่าคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
1.3 โรงเรียนควรมีนโยบายระยะยาวในการจัดกิจกรรมสง่เสรมิและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 



 
 

1.4 โรงเรียนควรมีการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในแต่ละด้านด้วยการเชิดชูคุณความดี
ของนักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่น การ ให้ประกาศนียบัตร หรือทุนการศึกษา เป็นต้น 

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดระบบการบริหารจัดการด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนใน
โรงเรียน โดยจัดให้มีการวางแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี  การดำเนินงานตามแผน การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องยั่งยืน 

1.6 โรงเรียนควรสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กลมกลืนกับเนื้อหาในรายวิชาที่นักเรียนเรียนในแต่ภาคการศึกษา  
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