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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ (1) สร้้างชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียน
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์ 80/80 (2) ศึึกษาดััชนีีประสิิทธิิผลของชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั
ด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น และ (3) ศึึกษาความพึึงพอใจของนัักเรีียนระดัับมััธยม
ศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ได้้แก่่
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ที่่�เรีียนในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 ของโรงเรีียนนิิคมกุุฉิินารายณ์์หมู่่� 6 สัังกััด
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษากาฬสิินธุ์์� เขต 3 จำำ�นวน 16 คน ได้้มาโดยการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม (Cluster random
Sampling) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่ (1) ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนต้้น (2) แบบทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียน (3) แบบประเมิินพฤติิกรรมการมีี
วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียน (4) แบบสอบถามความพึึงพอใจของนัักเรีียนที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััย
ด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต สถิิติิที่่�ใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิิทธิิภาพ
(E1/E2) และการหาค่่าดััชนีีประสิิทธิิผล (EI) ผลการวิิจััยพบว่่า							
		
1. ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
มีีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ 83.94/83.75 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ 80/80 ที่่�กำำ�หนด						
		
2. ดััชนีีประสิิทธิิผลของชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ สำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยม
ศึึกษาตอนต้้น มีีค่่าเท่่ากัับ 0.5229 หรืือมีีความก้้าวหน้้าในการเรีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 52.29				
		
3. นัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ สำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึ
กษาตอนต้้น มีีความพึึงพอใจโดยภาพรวม อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( X = 4.51 , S.D. = 0.67)
คำำ�สำำ�คััญ: ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�, วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
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Abstract
The purpose of this study were (1) to create learning packages to strengthen the discipline of
honesty for lower secondary school students with the established criterion of 80/80 (2) to study the
effectiveness index of learning packages to strengthen the discipline of honesty for lower secondary
school students and (3) to study the satisfaction of lower secondary school students towards learning
packages to strengthen the discipline of honesty. The sample group used in this study was 16 mathayom suksa 3 students who studying in the second semester of the academic year 2019 of Nikom
Kuchinarai School, Village No. 6, under the Office of Kalasin Primary Education Area, Zone 3, with
obtained by using cluster random sampling method. The instruments used in this study were (1) a
set of learning packages to strengthen the discipline of honesty for lower secondary students (2) test
for honesty knowledge of lower secondary students (3) integrity discipline assessment form for lower
secondary students (4) questionnaire satisfaction of students at lower secondary school level towards
learning packages to strengthen the discipline of honesty. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, the efficiency formula (E1 / E2) and the effectiveness index (IE.).
The results showed that
1. Learning packages to strengthen the discipline of honesty for lower secondary school students
had the efficiency of 83.94 / 83.75 which higher than the established criterion of 80/80.		
2. The effectiveness index of learning packages to strengthen the discipline of honesty for
lower secondary school students was 0.5229 or 52.29 percentage of learning progress.			
3. Students who learned with learning packages to strengthen the discipline of honesty for
lower secondary school students had satisfaction overall at the highest level. ( X = 4.51, S.D. = 0.67)
Key words: Learning packages, Discipline on honesty
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ไม่่ ต รงต่่ อ เวลา และไม่่ ป ฏิิ บั ั ติ ิ ต ามกฎกติิ ก าของสัั ง คม
บทนำำ�										
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ถืือเป็็นวิินััยด้้านหนึ่่�งที่่�
สะท้้อนถึึงการมีีความซื่่�อตรง มีีความจริิงใจต่่อผู้้�อื่น่� ซึ่่�งการ
ปลููกฝัั ง ให้้ เ ยาวชนมีี ค วามซื่่ � อ สัั ต ย์์ สุ ุ จริ ิ ต ต่่ อ ตนเอง
ต่่ อ ครอบครัั ว ต่่ อ โรงเรีียนหรืือสถานบัั น การศึึ ก ษา
รวมทั้้�งต่่อสถาบัันทางสัังคมต่่างๆ ถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะทำำ�
ให้้สังั คมมีีความสงบสุุข หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องจึึงจำำ�เป็็นต้อ้ ง
ให้้ความร่่วมมืืออย่่างจริิงจัังจึึงจะสามารถปลููกฝัังวิินััยด้้าน
ความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ให้้กับั เยาวชนในสัังคมได้้ เพราะเมื่่อ� เด็็ก
และเยาวชนเป็็นบุุคคลที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์แล้้ว ย่่อมจะทำำ�ให้้
อยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีความสุุข ส่่งผลต่่อการพััฒนาด้้านการ
เรีียนการสอนในสถานศึึกษา และมีีคุุณธรรมจริิยธรรม
อัันดีีงาม สร้้างสัังคมประเทศชาติิให้้สงบสุุขและเจริิญ
ก้้าวหน้้าต่่อไป (พวงพัันธ์์ โพธิ์์�ศรีี. 2555) ความซื่่�อสััตย์์
สุุ จริ ิ ต เป็็ น ความอยู่่ � ร อดและความสงบสุุ ข ของสัั ง คม
บ้้านเมืือง ประเทศชาติิ และโลกทั้้�งมวล จึึงเป็็นค่่านิิยม
ทััศนคติิ และเป็็นวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�มีีความหมายและ
สำำ�คััญยิ่่�งของมนุุษยชาติิเป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนจะต้้องช่่วยกัันปลููก
ฝัังให้้กัับลููกหลาน ญาติิพี่่�น้้อง เพื่่�อนบ้้าน และทุุกคนใน
สัังคมและทุุกคนต้้องประพฤติิตนอยู่่�ในความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
สภาพปััญหาของสัังคมไทยในปััจจุุบัันจะเห็็นได้้ว่่าความ
ซื่่�อสััตย์์ของคนไทยค่่อนข้้างน้้อย เป็็นปััญหาอัันดัับแรกใน
แวดวงการเมืืองไทยที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน
ซึ่่�งสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ ’ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต“ ของ ’คนไทย“
ลดน้้อยลง คืือ ความเห็็นแก่่ตััว ความละโมบ กิิเลสตััณหา
ที่่�มีีมากขึ้้น� ขาดการปลููกฝัังตั้้ง� แต่่วัยั เยาว์์ ขาดแบบอย่่างที่่�ดีี
สัังคมเปลี่่�ยนแปลง มีีเทคโนโลยีี สิ่่�งยั่่�วยุุ วััตถุุนิิยมมากขึ้้�น
(ฟาฏิินา วงศ์์เลขา. 2560) ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต จึึงเป็็น
ความคาดหวัังสำำ�คััญที่่�ทุุกคนต้้องการให้้เกิิดขึ้้�นกัับเด็็กและ
เยาวชนไทย อย่่างไรก็็ตาม ในการปลููกฝัังความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกคนทุุกภาคส่่วนในสัังคมต้้องช่่วย
กัันผลัักดัันขับั เคลื่่อ� นสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ให้้เกิิดขึ้้น� โดยครอบครััว
พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง ญาติิพี่่�น้้อง ต้้องช่่วยกัันดููแลสร้้างและ
ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกด้้วยการแนะนำำ� สั่่�งสอน และที่่�สำำ�คััญคืือ
ต้้องเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในบุุคคลในครอบครััว			
	ปััจจุุบัันการจััดการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาวิินััยให้้กัับ
เด็็กไทยยัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร สอดคล้้อง
กัับผลการศึึกษาหลาย ๆ เรื่่�องเกี่่�ยวกัับวิินััยของนัักเรีียน
สรุุปได้้ว่่า นัักเรีียนไทยยัังขาดวิินััย ขาดความรัับผิิดชอบ
ทั้้�งต่่อตนเอง ผู้้�อื่่�น และสัังคม ไม่่สามารถควบคุุมตนเอง
มีีพฤติิ ก รรมตามใจตนเอง การทำำ � งานไม่่ เ ป็็ น ระบบ
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ซึ่่�งเป็็นผลมาจาก ผู้้�เรีียนยัังขาดความเข้้าใจในเป้้าหมาย
บทบาท และหน้้าที่่�ในการปฏิิบัติั ติ นให้้เหมาะสมกัับสภาวะ
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�เรีียน (นัันท์์มนััส รอดทััศนา.
2554) จนเป็็ น เหตุุ ใ ห้้ มี ีพฤติิ ก รรมที่่� มี ี ค วามเสี่่� ย งต่่ อ
อัันตราต่่าง ๆ นานา การที่่�เด็็ก ๆ เยาวชนซึ่่�งเป็็นกำำ�ลััง
สำำ�คัญ
ั ของประเทศตกอยู่่ใ� นภาวะไร้้ระเบีียบวิินัยั ก็็จะทำำ�ให้้
ประเทศชาติิพััฒนาเจริิญก้้าวหน้้าไปไม่่ได้้ ซึ่่�งความมีีวิินััยมีี
ความสำำ�คััญในการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม โดยเฉพาะในด้้าน
ความรัับผิิดชอบ จะต้้องมีีวิินััยในตนเองควบคู่่�กัันไปด้้วย
มีคี วามรัับผิิดชอบ ความสนใจ ความตั้้�งใจที่่�จะปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ด้้วยความเพีียรพยายาม ละเอีียดรอบคอบ เพื่่�อให้้สำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมายยอมรัับผลการกระทำำ�ของตนทั้้�งในด้้านที่่�เป็็น
ผลดีีและผลเสีียทั้้�งพยายามปรัับปรุุงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�น การปลููกฝัังหรืือสร้้างเสริิมวิินััยในตนเองให้้แก่่เด็็ก
นั้้�นมิิใช่่หน้้าที่่�หรืือความรัับผิิดชอบของผู้้�ใดผู้้�หนึ่่�งหรืือ
สถาบัันใดสถาบัันหนึ่่�งเท่่านั้้�น แต่่จะต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือและรัับผิิดชอบจากหลายฝ่่ายด้้วยกััน โดยเริ่่�ม
ตั้้ง� แต่่จากครอบครััวที่่อ� ยู่่ใ� กล้้ชิดิ กัับเด็็กมากที่่�สุดุ ต่่อมาก็็คืือ
โรงเรีียนซึ่่�งมีีครููผู้้�อบรมสั่่�งสอนและให้้ความรู้้�ทางจริิยธรรม
แก่่ เ ด็็ ก รวมทั้้� ง สภาพแวดล้้ อ มทางสัั ง คมของเด็็ ก
คืือสื่่�อมวลชน พระสงฆ์์หรืือผู้้�นำำ�ทางศาสนา หรืือแม้้แต่่
กลุ่่�มเพื่่อ� นก็็มีีส่่วนในการช่่วยพััฒนาวิินัยั ในตนเองให้้แก่่เด็็ก
ด้้วย ครููผู้้�สอนซึ่่�งเป็็นกำำ�ลัังหลััก ในการอบรมให้้เด็็กมีีวิินััย
ต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีบทบาทในการสร้้างเสริิมคุุณลัักษณะที่่�
พึึงประสงค์์ให้้เด็็กวิินััยในตนเอง มีีคุุณธรรม จริิยธรรม
เกิิดขึ้้�นให้้จงได้้ การพััฒนาการของเด็็กที่่�จะควบคุุมตััวเอง
ได้้นั้้�น จำำ�เป็็นต้้องเริ่่�มจากการวางเงื่่�อนไขกฎเกณฑ์์ เพื่่�อให้้
เด็็กได้้ปฏิิบััติิในสิ่่�งที่่�ดีีงามและแสดงพฤติิกรรมที่่�ถููกต้้อง
และเหมาะสมได้้ต่่อไป จึึงจำำ�เป็็นเหลืือเกิินที่่�ผู้้�สอนจะต้้อง
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ และต้้องสอดแทรกการมีีวิินััยใน
ตนเองไปในทุุก ๆ กิิจกรรมการเรีียนการสอน 			
บทบาทของสถานศึึกษาในการปลููกฝัังวิินัยั ด้้าน
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตนั้้�น ถืือได้้ว่่ามีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
เพราะโรงเรีียนมีีหน้้าที่่�ให้้การศึึกษาอบรม บ่่มนิิสััย การ
สร้้างนิิสัยั ความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ จึึงถืือเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะต้้อง
ให้้การเอาใจใส่่ดููแลไม่่น้้อยกว่่าการทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�
และมีีลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์อื่่�น ๆ ทุุกกิิจกรรมที่่�จััดจะต้้องเ
น้้นการส่่งเสริิมให้้เกิิดความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ส่่วนสถาบััน
ทุุกภาคส่่วนในสัังคม มีีบทบาทสำำ�คััญในการส่่งเสริิมสนัับ
สนุุนการสร้้างลัักษณะนิิสััยความซื่่�อสััตย์์สุจริ
ุ ิต เช่่น องค์์กร
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ทางศาสนามีีส่่ วนช่ ่ ว ยในการอบรม สร้้ า งความเชื่่ � อ
ความศรััทธาให้้เกิิดขึ้้�น สื่่�อมวลชนมีีส่่วนในการกระตุ้้�น
ให้้ความรู้้� สร้้างความตระหนััก จิิตสำำ�นึึกในความสำำ�คััญ
ของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้างค่่านิิยมและ
ทััศนคติิในเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และให้้ทุุกคนได้้ดำำ�เนิิน
ชีีวิิตบนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เชื่่�อว่่าทุุกคนอยาก
เห็็นสัังคมไทยเป็็นสัังคมแห่่งความสุุข เด็็ก เยาวชน คนไทย
มีีความซื่่�อสััตย์์ รัักความยุุติิธรรม ดัังนั้้�นเราจงมาเริ่่�มต้้น
ศัักราชใหม่่ด้้วยการร่่วมกัันบ่่มเพาะคุุณลัักษณะอัันพึึงประ
สงค์์ให้้เกิิดขึ้้นกั
� บั เด็็กและเยาวชนไทยตั้้ง� แต่่วันั นี้้เ� พื่่อ� ให้้เป็็น
ผู้้�ใหญ่่ที่่�ดีีมีีคุุณภาพในอนาคต และฝากความหวััง ในการ
นำำ�พาประเทศไทยให้้ก้้าวไกลและมั่่�นคงสืืบไป สภาพที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน การปลููกฝัังวิินััยด้้านความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในสถานศึึกษา อนุุมานได้้ว่่าสถานศึึกษา
ต่่าง ๆ ล้้วนตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญ ได้้มีีการดำำ�เนิิน
งานโครงการหรืือกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีี
วิินััยและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต แต่่ที่่�ผ่่านมาผลการดำำ�เนิินยััง
ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควรเนื่่�องจากการปลููกฝัังวิินััย
เป็็นเรื่่�องที่่�ยาก ต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากหลากภาคส่่วน
ทั้้�งโรงเรีียน ชุุมชน ผู้้�ปกครอง สื่่�อมวลชน และสภาพ
แวดล้้อมต่่าง ๆ (คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏธนบุุรีี.
2559) เนื่่�องจากปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตนั้้�นประกอบด้้วย ปััจจััยด้้านสถานภาพครอบครััวที่่�
ทำำ�ให้้เด็็กมีีวิินััยมากหรืือน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับสััมพัันธภาพใน
ครอบครััวที่่�มีีสััมพัันธภาพมากหรืือน้้อยเช่่นกััน การอบรม
เลี้้ย� งดููเด็็กเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่ง่ ผลต่่อวิินัยั ของนัักเรีียนโดย
เด็็กที่่�ได้้รัับการอบรมเลี้้�ยงดููแบบมีีเหตุุผลหรืือการอบรม
เลี้้�ยงดููที่่�อบอุ่่�นตั้้�งแต่่เล็็ก จะเติิบโตขึ้้�นเป็็นเด็็กที่่�มีีการปรัับ
ตััวทางสัังคมสููง มีีความสำำ�เร็็จด้้านการเรีียน มีีเป้้าหมาย
ชีีวิิตที่่�มุ่่�งอนาคต มีีความภาคภููมิิใจในตนเอง มีีสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับเพื่่�อน สามารถจััดการกัับความเครีียดและ
ปััญหาต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมีีผลต่่อสััมพัันธภาพในครอบครััวที่่�ดีีในรุ่่�นต่่อมา และการอบรมเลี้้�ยงดูู
แบบควบคุุม หรืือแบบเข้้มงวดกวดขััน จะมีีผลดีีต่่อพััฒนา
การด้้ า นบุุ ค ลิิ ก ภาพและสัั ง คม ความซื่่ � อ สัั ต ย์์ ความ
มีีสััมมาคารวะ การรู้้�จักั บาปบุุญ การใช้้เหตุุผลเชิิงจริิยธรรม
และการมีีวิินััยในตนเอง และปััจจััยด้้านสภาพแวดล้้อมใน
สถานศึึกษา โดยสภาพแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อวิินััย
ของนัักเรีียนแบ่่งเป็็น 4 ส่่วน คืือ การปฏิิบััติิตนของครูู
พฤติิกรรมของกลุ่่�มเพื่่�อน ระบบดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียน
และบรรยากาศภายในโรงเรีียน (ดุุษฎีี โยเหลา. 2535 ;
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ศิิริิกุุล อิิศรานุุรัักษ์์ และปราณีี สุุทธิิสุุคนธ์์. 2550) ดัังนั้้�น
การเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในสถานศึึกษา
จึึงจำำ�เป็็นต้้องอาศััยปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้�ในการปลููกฝัังจิิต
สำำ�นึึกความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตให้้ติิดตััวผู้้�เรีียนไป อย่่างไรก็็ตาม
หน่่วยงานที่่�จะต้้องเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการเสริิมสร้้าง
วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตให้้กัับนัักเรีียนต้้องอาศััยสถาน
ศึึ ก ษาเป็็ น หลัั ก เนื่่ � อ งจากเป็็ น หน่่ ว ยงานที่่� ใ กล้้ ชิ ิ ด กัั บ
นัักเรีียนและมีีศัักยภาพในการเชื่่�อมโยงชุุมชน ผู้้�ปกครอง
และจััดการสภาพแวดล้้อมต่่างๆ ให้้เกื้้�อหนุุนต่่อการเสริิม
สร้้างวิินััยให้้กัับนัักเรีียนได้้มากที่่�สุุด โรงเรีียนจึึงมีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในการเสริิมสร้้างวิินัยั ให้้กับั นัักเรีียนและโรงเรีียนควร
ออกแบบระบบการบริิหารจััดการสถานศึึกษาให้้มีีกลไก
ทั้้�งภายในและภายนอกสถานศึึกษาเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการ
ดำำ�เนิินงานเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตให้้มีี
ความสอดคล้้ อ งกัั น เพื่่ � อ ให้้ ส ามารถปลููกฝัั ง วิิ นั ั ย ให้้ กั ั บ
นัักเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ				
การปลููกฝัังวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตที่่�ผ่่าน
มาผลการดำำ�เนิินยัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควรโดย
เฉพาะนัักเรีียนในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น เป็็นช่่วง
อายุุที่่�สำำ�คััญที่่�นัักเรีียนเริ่่�มเติิบโตและห่่างจากอ้้อมอกของ
พ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง จึึงเป็็นช่่วงอายุุที่่�ต้้องมีีการเรีียนรู้้�และ
ปรัับตััวเป็็นอย่่างมาก และมัักประสบปััญหาเกี่่�ยวกัับวิินััย
หรืือแสดงพฤติิกรรมด้้านการขาดความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เช่่น
การโกหก การหนีีเรีียน เนื่่�องจากการปลููกฝัังวิินััยเป็็นเรื่่�อง
ที่่� ย าก ต้้ อ งอาศัั ย ความร่่ วมมืื อจากหลากภาคส่่ วนทั้้ � ง
โรงเรีียน ชุุ มชน ผู้้�ปกครอง สื่่ � อ มวลชน และสภาพ
แวดล้้อมต่่างๆ (คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏธนบุุรีี.
2559) เนื่่�องจากปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตนั้้�นประกอบด้้วย ปััจจััยด้้านสถานภาพครอบครััวที่่�
ทำำ�ให้้เด็็กมีีวิินััยมากหรืือน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับสััมพัันธภาพใน
ครอบครััวที่่�มีีสััมพัันธภาพมากหรืือน้้อยเช่่นกััน การอบรม
เลี้้ย� งดููเด็็กเป็็นปัจั จััยสำำ�คััญที่่�ส่ง่ ผลต่่อวิินัยั ของนัักเรีียนโดย
เด็็กที่่�ได้้รัับการอบรมเลี้้�ยงดููแบบมีีเหตุุผลหรืือการอบรม
เลี้้�ยงดููที่่�อบอุ่่�นตั้้�งแต่่เล็็ก จะเติิบโตขึ้้�นเป็็นเด็็กที่่�มีีการปรัับ
ตัั ว ทางสัั ง คมสููง มี ี ค วามสำำ � เร็็ จด้ ้ า นการเรีียน มี ี เ ป้้ า
หมายชีีวิิ ต ที่่� มุ่่� งอนาคต มี ี ค วามภาคภููมิิ ใจในตนเอง
มีีสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับเพื่่�อน สามารถจััดการกัับความเครีียด
และปััญหาต่่างๆได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมีี ผลต่่อ
สััมพัันธภาพในครอบครััวที่่�ดีีในรุ่่�นต่่อมา และการอบรม
เลี้้�ยงดููแบบควบคุุม หรืือแบบเข้้มงวดกวดขััน จะมีีผลดีีต่่อ
พัั ฒ นาการด้้ า นบุุ ค ลิิ ก ภาพและสัั ง คม ความซื่่ � อ สัั ต ย์์
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ความมีีสัั มม าคารวะ การรู้้�จัั ก บาปบุุ ญ การใช้้ เ หตุุ ผ ล
เชิิงจริิยธรรม และการมีีวิินััยในตนเอง และปััจจััยด้้าน
สภาพแวดล้้อมในสถานศึึกษา โดยสภาพแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ
ที่่�ส่่งผลต่่อวิินััยของนัักเรีียนแบ่่งเป็็น 4 ส่่วน คืือ การปฏิิบััติิ
ตนของครูู พฤติิกรรมของกลุ่่�มเพื่่�อน ระบบดููแลช่่วยเหลืือ
นัักเรีียน และบรรยากาศภายในโรงเรีียน (ดุุษฎีี โยเหลา.
2535, ศิิริิกุุล อิิศรานุุรัักษ์์ และปราณีี สุุทธิิสุุคนธ์์. 2550)
ดัังนั้้�น การเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในสถาน
ศึึกษาจึึงจำำ�เป็็นต้้องอาศััยปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้�ในการปลููก
ฝัังจิิตสำำ�นึึกความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตให้้ติิดตััวผู้้�เรีียนไป กระบวน
การเรีียนรู้้�เพื่่�อเสริิมสร้้างความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตจึึงต้้องเน้้น
การปฏิิบััติิและฝึึกฝนด้้วยตนเอง เพื่่�อให้้ติิดเป็็นนิิสััย และ
ต้้องมีีกระบวนการเรีียนรู้้�ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน เพราะ
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต้้องอาศััยการตััดสิินใจที่่�ถููกต้้องเหมาะ
สมในสถานการณ์์ต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน ต้้องมีีความกล้้า
หาญในการเอาชนะกิิ เ ลศของตนเอง เพื่่ � อ รัั ก ษาความ
ซื่่อ� สััตย์์ของตนเองให้้มั่่น� คง และต้้องมีีสติิอยู่่เ� สมอเพื่่อ� ไม่่ให้้
ปล่่อยจิิตใจหลงไปกัับความเห็็นแก่่ตัวั และความละโมบอััน
เกิิดจากสิ่่�งยั่่�วยุุรอบตััว 						
ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น เป็็นสื่่�อที่่�
จััดทำำ�ขึ้้�นโดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อฝึึกฝนตนเอง
ตามโจทย์์หรืือสถานการณ์์ที่่กำ� �ำ หนดให้้ สามารถใช้้ประกอบ
การเรีียนรู้้�ในรายวิิชาหรืือเป็็นกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรนอก
ชั้้�นเรีียนได้้ มีีเป้้าหมายเพื่่�อการปลููกฝัังและเสริิมสร้้างวิินััย
ในสถานศึึกษาโดยเฉพาะด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ซึ่่�งเป็็น
ด้้านที่่�สำำ�คััญและมีีความจำำ�เป็็นในการพััฒนาเยาชนของ
ชาติิและจะเป็็นแนวทางในการพััฒนาวิินััยในสถานศึึกษา
ในวงกว้้างเพื่่�อส่่งผลให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ของคน
ในชาติิ เพื่่�อความสัันติิสุุข ความเข้้มแข็็ง และการดำำ�รงชีีวิิต
อยู่่�ร่่วมกันั อย่่างมีีความสุุขและยั่่�งยืืนต่่อไป

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

ามซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย							

1. ขอบเขตเนื้้�อหา 			
ขอบเขตเนื้้�อหาของการพััฒนาชุุดกิิจกรรมเสริิม
สร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนต้้นครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการพััฒนาชุุด
กิิ จ กรรมเสริิ ม สร้้ า งวิิ นั ั ย ด้้ า นความซื่่ � อ สัั ต ย์์ สุ ุ จริ ิ ต โดย
ประกอบด้้วยเนื้้�อหาสาระ จำำ�นวน 10 เรื่่�อง ได้้แก่่ 1) การ
เห็็นคุุณค่่าตนเอง 2) เป้้าหมายแห่่งความดีี 3) คนจริิงใจ
ย่่อมไม่่บิิดเบืือน 4) จงละอายต่่อการทำำ�ผิิด 5) มิิตรแท้้ย่่อม
รัักษาสััญญา 6) ผู้้�ประเสริิฐไม่่เบีียดเบีียนใคร 7) ซื่่�อกิิน
ไม่่ ห มด คดกิินไม่่นาน 8) สััมม าชีีพคืืออาชีีพที่่� มั่่ � น คง
9) เมื่่อ� ชาติิอับั จนเราทุุกคนก็็ลำ�ำ บาก และ 10) ความพอเพีียง
คืือชีีวิิตแสนสุุข								
2. ตััวแปรในการวิิจััย 			
		 2.1 ตััวแปรต้้น ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุด
กิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น				
			 2.2 ตััวแปรตาม ได้้แก่่ 			
				 1. ความรู้้�เกี่่� ย วกัั บ ความซื่่ � อ สัั ต ย์์
สุุจริิตของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น			
				 2. พฤติิกรรมการมีีวิินััยด้้านความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น		
			 3. ความพึึงพอใจของนัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรม				
3. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง 			
		 3.1 ประชากร ได้้ แ ก่่ นัั ก เรีียนระดัั บ
มััธยมศึึกษาตอนต้้น ที่่�เรีียนในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา
2562 ของโรงเรีียนนิิคมกุุฉิินารายณ์์หมู่่� 6 สัังกััดสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษากาฬสิินธุ์์� เขต 3 จำำ�นวน
35 คน 										
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย				
		 3.2 กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ นัักเรีียนระดัับ
1. เพื่่�อสร้้างชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้าน มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ที่่เ� รีียนในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562
ความซื่่�อสััตย์์สุุ จริิตสำำ �หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา ของโรงเรีียนนิิคมกุุฉิินารายณ์์หมู่่� 6 สัังกััดสำำ�นัักงานเขต
ตอนต้้น ที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์ 80/80 			 พื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษากาฬสิินธุ์์� เขต 3 จำำ�นวน 16
2. เพื่่�อศึึกษาดััชนีีประสิิทธิิผลของชุุดกิิจกรรม คน ได้้มาโดยการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม (Cluster random Sampเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียน pling) 										
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น 					
4. ระยะเวลาของการวิิจััย 			
3. เพื่่อ� ศึึกษาความพึึงพอใจของนัักเรีียนระดัับมัั 		 การพััฒนาชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยในสถ
ธยมศึึกษาตอนต้้นที่่มี� ีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านคว านศึึกษาระดัับการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐานด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ

46

Vol 3 No 9 September-December 2020

Journal of Educational Technology and Communications

Facutyl of Education Mahasarakham University

ดำำ�เนิินการระหว่่าง มีีนาคม พ.ศ. 2562 ถึึง เมษายน พ.ศ. รู้้�มีีความเหมาะสมโดยรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด 		
2563 								
		
1.5 ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขชุุดกิิจกรรม
เสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
			
ระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น ที่่� ป รัั บ ปรุุ ง และแก้้ ไขตาม
		
ประกอบด้้วยเครื่่�องมืือและมีีขั้้�นตอนการ ข้้อเสนอแนะ ของผู้้�เชี่่�ยวชาญแล้้วไปจััดทำำ�รููปเล่่มจำำ�นวน
สร้้าง ดัังนี้้										
�
10 ชุุด เพื่่�อนำำ�ไปใช้้กัับกลุ่่�มตััวอย่่างต่่อไป			
1. ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์
2. แบบทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์
สุุจริติ สำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น 			 สุุจริิตของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น			
		 1.1 ศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง 		 2.1 ศึึกษารููปแบบการสร้้างแบบทดสอบ
กัับการเสริิมสร้้างความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตให้้กัับนัักเรีียนระดัับ ความรู้้�เกี่่ย� วกัับความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ของนัักเรีียนระดัับมััธยม
มััธยมศึึกษาตอนต้้น 							 ศึึกษาตอนต้้นเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางกำำ�หนดรููปแบบของแบบ
		 1.2 นำำ�ข้อ้ มููลพื้้�นฐานที่่�ได้้มากำำ�หนดแนวทาง ทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียน
ในการพััฒนาชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น 					
สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น 		
2.2 การออกแบบทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
		 1.3 กำำ�หนดหน่่วยการเรีียนรู้้�ในแต่่ละชุุด ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
กิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ เป็็นแบบทดสอบปรนััยชนิิดเลืือกตอบ 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น แล้้วดำำ�เนิินการจััดทำำ� 30 ข้้อ เพื่่�อเลืือกแบบทดสอบที่่�มีีคุุณภาพตามเกณฑ์์ไว้้ใช้้
ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ จำำ�นวน 20 ข้้อ โดยกระจายข้้อสอบให้้ครอบคลุุมตามจุุด
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น จำำ�นวน 10 ชุุด ได้้แก่่ ประสงค์์การเรีียนรู้้�ของหน่่วยการเรีียน 			
ชุุดที่่� 1 การเห็็นคุณ
ุ ค่่าของตััวเรา ชุุดที่่� 2 การค้้นหาเป้้าหมาย 		 2.3 นำำ�แบบทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับความ
ความดีี ชุุดที่่� 3 คนจริิงใจย่่อมไม่่บิดิ เบืือน ชุุดที่่� 4 จงละอาย ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ไปให้้
ต่่อการทำำ�ผิิด ชุุดที่่� 5 มิิตรแท้้ย่่อมรัักษาสััญญา ชุุดที่่� 6 ผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้้องระหว่่างข้้อสอบกัับ
ผู้้�ประเสริิฐไม่่เบีียดเบีียนใคร ชุุดที่่� 7 ซื่่�อกิินไม่่หมด คดกิิน จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้� (IOC) โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 5
ไม่่นาน ชุุดที่่� 8 สััมมาชีีพคืืออาชีีพที่่�มั่่�นคง ชุุดที่่� 9 ถ้้าชาติิ ท่่าน 										
อัับจนเราทุุกคนจะลำำ�บาก และ ชุุดที่่� 10 ความพอเพีียงคืือ 		 2.4 คำำ�นวณหาค่่าคุุณภาพด้้านความเที่่ย� งตรง
ชีีวิิตแสนสุุข 									 ของแบบทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของ
		 1.4 นำำ�ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านความ นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นโดยนำำ�ผลคะแนนที่่�ได้้ไป
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น หาค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (IOC) โดยเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้
เสนอให้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญจำำ�นวน 5 ท่่าน ประเมิินความเหมาะสม คืือค่่า IOC ต้้องมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.50 			
ของชุุดการเรีียนรู้้�และให้้ข้อ้ เสนอแนะเพื่่อ� ปรัับปรุุงแก้้ไขชุุด 		 ผลการคำำ�นวณพบว่่า แบบทดสอบความรู้้�
การเรีียนรู้้�ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยใช้้มาตรตรา เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา
ส่่วนประมาณค่่า 5 ระดัับ แล้้วนำำ�ผลการประเมิินของ ตอนต้้น มีีค่่า IOC ระหว่่าง 0.60 – 1.00 ซึ่่ง� สรุุปได้้ว่า่ ข้้อสอบมีี
ผู้้�เชี่่� ย วชาญทั้้� ง 5 คน มาวิิ เ คราะห์์ ห าค่่ า เฉลี่่� ย ( X) ค่่าดััชนีี ความสอดคล้้องระหว่่างข้้อสอบกัับจุุดประสงค์์การเรีียน
และหาค่่าเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็็นรายข้้อ การยอมรัับ รู้้� สููงกว่่าเกณฑ์์ 0.50 ทุุกข้้อ 					
คุุณภาพของแต่่ละข้้อมีีค่่าเฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่า 3.50 โดยแปล
		 2.5 ปรัับปรุุงข้้อสอบตามข้้อเสนอแนะ
ความหมายระดัับความเหมาะสมของชุุดการเรีียนรู้้�ตาม ของผู้้�เชี่่ย� วชาญแล้้วจััดพิิมพ์แ์ บบทดสอบแล้้วนำ�ำ ไปทดสอบ
เกณฑ์์ ผลจากการประเมิินชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้าน กัับกลุ่่�มตััวอย่่างต่่อไป							
ความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ สำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
3. แบบสอบถามความพึึงพอใจของนัักเรีียน
ของผู้้�เชี่่ย� วชาญทั้้ง� 5 คน พบว่่า ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้าน ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััย
ความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ สำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ด้้านความซื่่�อสััตย์์สุจริ
ุ ิต
ที่่ผู้้�� วิจัิ ยั สร้้างขึ้้น� มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.87 แสดงว่่าชุุดการเรีียน
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

			 3.1 ศึึกษาหลัักการ แนวคิิดและเอกสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการสร้้างแบบสอบถามความพึึงพอใจและ
กำำ�หนดรููปแบบของแบบสอบถามความพึึงพอใจ กำำ�หนดข้้อ
คำำ�ถามรายละเอีียด ที่่�ต้อ้ งการวััดที่่มี� รี ะดัับความพึึงพอใจแบบ
มาตราส่่วนประมาณค่่า ตามวิิธีีของลิิเคอร์์ท (Likert) มีี 5
ระดัับ คืือ มากที่่�สุุด มาก ปานกลาง น้้อย น้้อยที่่�สุุด โดยให้้
คะแนนเป็็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำำ�ดัับ 					
			 3.2 สร้้างความพึึงพอใจของของนัักเรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้าน
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตามรููปแบบที่่�กำำ�หนดจำำ�นวน 15 ข้้อ
			 3.3 นำำ�แบบสอบถามความพึึงพอใจของ
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิม
สร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ที่่�สร้้างขึ้้�นให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ชุุดเดิิมทั้้�ง 5 คนเพื่่�อพิิจารณาความตรงเชิิงเนื้้�อหา หลัังจาก
นั้้�นนำำ�ผลการประเมิินมาหาค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (IOC)
ซึ่่ง� เกณฑ์์การยอมรัับคุุณภาพข้้อคำำ�ถามแต่่ละข้้อ คืือ ค่่า IOC
ต้้องมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.5 และพบว่่ามีีค่่าดััชนีีความสอด
คล้้องอยู่่�ระหว่่าง 0.60 – 1.00 เป็็นไปตามเกณฑ์์ทุุกข้้อ 		
			 3.4 ทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไขแบบสอบถามความ
พึึงพอใจของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุด
กิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตามคำำ�
แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อนำำ�ไปใช้้เก็็บข้้อมููลกัับนัักเรีียนที่่�
เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างต่่อไป

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

ในชั่่�วโมงกิิจกรรมพััฒนา ผู้้�เรีียน ครั้้ง� ละ 1 ชั่่ว� โมง สััปดาห์์ละ
2 ครั้้� ง ในช่่ ว งบ่่ า ยวัั นพุ ุ ธ และวัั นศุ ุ ก ร์์ ข องทุุ ก สัั ป ดาห์์
ระหว่่างวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน ถึึงวัันที่่� 27 ธัันวาคม พ.ศ.
2562 พร้้อมกัับประเมิินพฤติิกรรมการมีีวิินััยด้้านความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตของนัักเรีียน เพื่่�อหาประสิิทธิิภาพของชุุด
กิิจกรรมระหว่่างการเรีียนรู้้� จำำ�นวน 5 ครั้้�ง หลัังจากจบ
การเรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมที่่� 2, 4, 6, 8 และ 10 				
3. ทดสอบหลัังเรีียน (Posttest) ด้้วยแบบทดสอบ
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต							
4. สอบถามความพึึงพอใจของนัักเรีียนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้าน
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอน
ต้้น

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล 									

		
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
โดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ดัังนี้้								
�
1. วิิเคราะห์์หาค่่าสถิิติิพื้้�นฐาน ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ
ค่่าเฉลี่่�ย ( X) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนที่่�ได้้จากแบบทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต พฤติิกรรมการมีีวินัิ ยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ และความ
พึึงพอใจของนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อ
ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น								
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล									 		 2. วิิเคราะห์์ข้้อมููลตามความมุ่่�งหมายของการ
ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้ผู้้�� วิจัิ ยั ดำำ�เนิิน วิิจััย ดัังนี้้�														
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ตามขั้้�นตอน ดัังนี้้�					 			 2.1 การวิิเคราะห์์หาค่่าประสิิทธิิภาพของ
		 1. ชี้้�แจงรายละเอีียดของการจััดกิิจกรรมให้้ ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ
นัักเรีียนที่่�เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับทราบแนวปฏิิบััติิในการ นัั กเรีียนระดัั บมัั ธ ยมศึึ กษาตอนต้้ น โดยใช้้ สูู ตร E1/E2
เรีียนรู้้�ด้้วยชุุดกิิจกรรม และให้้นัักเรีียนอ่่านทำำ�ความเข้้าใจ การยอมรัับคุุณภาพค่่าประสิิทธิิภาพ (E1/E2) ต้้องไม่่ต่ำ��ำ กว่่า
ในคำำ�ชี้แ�้ จงเกี่่ย� วกัับการเรีียนรู้้� แล้้วทำ�ำ การทดสอบก่่อนเรีียน 80/80															
(Pretest) ด้้วยแบบทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์ 			 2.2 วิิเคราะห์์หาดััชนีีประสิิทธิิผลของชุุด
สุุจริิต 															 กิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ
		 2. ผู้้�วิิจััยจััดการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียนด้้วยชุุด นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น โดยใช้้สููตร E.I				
กิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ
2.3 วิิเคราะห์์ความพึึงพอใจของนัักเรีียนชั้้�น
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรม มััธยมศึึกษาตอนต้้นที่่�มีีต่่อชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้าน
ในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 โดยนำำ�ชุุดกิิจกรรม ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอน
เสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียน ต้้น โดยหาค่่าเฉลี่่�ย ( X) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ไปใช้้ให้้นัักเรีียนปฏิิบัติั ิกิิจกรรม แล้้วเทีียบค่่าเฉลี่่�ยกัับเกณฑ์์การแปลความหมาย
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สุุจริิตส่่งผลต่่อนัักเรีียนค่่อนข้้างน้้อยจนกระทั่่�งไม่่พบความ
สรุุปผลการวิิจััย							

แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� อาจเนื่่�องมาจากการพััฒนา
วิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ เป็็นการพััฒนาวิินัยั จากด้้านใน
ของตััวผู้้�เรีียนเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงที่่�ตััวผู้้�เรีียนซึ่่�งทำำ�ได้้ยาก
เนื่่�องจาก ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อวิินััยภายในตััวของนัักเรีียนด้้าน
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ประกอบด้้วย ปััจจััยด้้านสถานภาพ
ครอบครัั วที่่ � ทำ ำ � ให้้ เ ด็็ ก มีี วิ ิ นั ั ย มากหรืือน้้ อ ยขึ้้� น อยู่่ �กั ั บ
สััมพันั ธภาพในครอบครััวที่่มี� ีสััมพันั ธภาพมากหรืือน้้อยเช่่น
กััน การอบรมเลี้้�ยงดููเด็็กเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อวิินััย
ของนัักเรีียนโดยเด็็กที่่�ได้้รัับการอบรมเลี้้�ยงดููแบบมีีเหตุุผล
หรืือการอบรมเลี้้�ยงดููที่่�อบอุ่่�นตั้้�งแต่่เล็็ก จะเติิบโตขึ้้�นเป็็น
เด็็กที่่�มีกี ารปรัับตััวทางสัังคมสููง มีคี วามสำำ�เร็็จด้า้ นการเรีียน
มีีเป้้าหมายชีีวิิตที่่�มุ่่�งอนาคต มีีความภาคภููมิิใจในตนเอง
มีีสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับเพื่่�อน สามารถจััดการกัับความเครีียด
และปััญหาต่่างๆได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และมีี ผลต่่อ
สััมพัันธภาพในครอบครััวที่่�ดีีในรุ่่�นต่่อมา และการอบรม
เลี้้�ยงดููแบบควบคุุม หรืือแบบเข้้มงวดกวดขััน จะมีีผลดีีต่่อ
พัั ฒ นาการด้้ า นบุุ ค ลิิ ก ภาพและสัั ง คม ความซื่่ � อ สัั ต ย์์
ความมีีสััมมาคารวะ การรู้้�จัักบาปบุุญ การใช้้เหตุุผลเชิิง
จริิยธรรม และการมีีวิินััยในตนเอง และปััจจััยด้้านสภาพ
แวดล้้อมในสถานศึึกษา โดยสภาพแวดล้้อมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ส่ง่ ผล
ต่่อวิินัยั ของนัักเรีียน ได้้แก่่ การปฏิิบัติั ติ นของครูู พฤติิกรรม
ของกลุ่่�มเพื่่อ� น ระบบดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียน และบรรยากาศ
ภายในโรงเรีียน (สิิริิกร สิินสม. 2558) จะเห็็นได้้ว่่า ปััจจััย
ภายในสถานศึึกษาที่่�ส่่งผลต่่อวิินััยของนัักเรีียนนั้้�นเป็็นเพีีย
งส่่วนหนึ่่�ง สอดคล้้องกัับผลการวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อค
วามซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ปรากฏว่่า ทััศนคติิต่่อความซื่่�อสััตย์์
ลัักษณะมุ่่�งอนาคต การอบรมเลี้้�ยงดููแบบประชาธิิปไตย
อภิิปรายผล									 และ สภาพแวดล้้อมทางสัังคม ส่่งผลต่่อความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ
1. ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์ อย่่างชััดเจน ดัังนั้้�น โรงเรีียนจึึงต้้องสร้้างกลไกการเสริิม
สุุ จริ ิ ต สำำ � หรัั บ นัั ก เรีียนระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น สร้้างวิินััยที่่�เชื่่�อมโยงกัับปััจจััยภายนอกสถานศึึกษา และ
มีีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ 83.94/83.75 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ วางแผนการดำำ�เนิินงานในระยะยาวต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ระดัับ
80/80 ที่่�กำำ�หนด 								 ปฐมวััยจนถึึงระดัับมััธยมศึึกษา เพราะวิิ นััยด้้านความ
ผลการพััฒนาชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตเป็็นบุุคลิิกของนัักเรีียนอีีกด้้านหนึ่่�งที่่�เปลี่่�ยน
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น แปลงได้้ยากสำำ�หรัับเยาวชนตั้้�งแต่่ระดัับมััธยมศึึกษาขึ้้�นไป
พบว่่า นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นของโรงเรีียนที่่�เข้้า ดัั ง แนวคิิ ด ของ อิิ ริ ิ ค สัั น (Erikson อ้้ า งถึึ ง ใน สิิ ริ ิ ม า
ร่่วมโครงการทดลองใช้้ชุดุ กิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านความ ภิิญโญอนัันตพงษ์์, 2547) ได้้เน้้นความสำำ�คััญของเด็็กปฐม
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีี วััยว่่าเป็็นวััยที่่�กำำ�ลัังเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมรอบตััว ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�
คะแนนเฉลี่่�ยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตโดยรวมสููงกว่่าเกณฑ์์ร้้อย แปลกใหม่่และน่่าตื่่น� เต้้นสำ�ำ หรัับเด็็ก บุุคลิิกภาพจะสามารถ
ละ 80 ซึ่่�งเทีียบได้้กัับคุุณภาพระดัับมากที่่�สุุด ผลการวิิจััย พััฒนาได้้ดีีหรืือไม่่ขึ้้น� อยู่่�กับั ว่่าแต่่ละช่่วงของอายุุเด็็กประสบ
ข้้างต้้นแสดงให้้เห็็นว่า่ การเสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์ สิ่่�งที่่�พึึงพอใจตามขั้้�นพััฒนาการต่่าง ๆ ของแต่่ละวััยมาก
1. ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์
สุุ จริ ิ ต สำำ � หรัั บ นัั ก เรีียนระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น
มีีประสิิทธิิภาพเท่่ากัับ 83.94/83.75 ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์
80/80 ที่่�กำำ�หนด 								
2. ดััชนีีประสิิทธิิผลของชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััย
ด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนต้้น มีีค่่าเท่่ากัับ 0.5229 หรืือมีีความก้้าวหน้้าในการ
เรีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 52.29					
3. นัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััย
ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ มีีความพึึงพอใจโดยรวมอยู่่ใ� นระดัับ
มากที่่สุ� ดุ ( X = 4.51 , S.D. = 0.67) เมื่่อ� พิิจารณาเป็็นรายข้้อ
พบว่่า มีีความพึึงพอใจมากที่่�สุุด จำำ�นวน 5 ข้้อ และมีีความ
พึึงพอใจระดัับมาก จำำ�นวน 7 ข้้อ โดยเรีียงลำำ�ดัับจาก
มากไปหาน้้อย ได้้ดัังนี้้� นัักเรีียนพอใจในวิิธีีประเมิินผลงาน
ของครูู นัักเรีียนดีีใจเมื่่อ� ได้้เรีียน เรื่่อ� ง ความซื่่อ� สััตย์์ นัักเรีียน
ชอบที่่�ได้้สรุุปความรู้้�หลัังเรีียนทุุกครั้้ง� ชุุดกิิจกรรมการเรีียน
รู้้�ช่่วยให้้นัักเรีียนเข้้าใจ เรื่่�อง ความซื่่�อสััตย์์มากขึ้้�น นัักเรีียน
พอใจเมื่่�อได้้รัับข้้อมููลย้้อนกลัับจากเพื่่�อน นัักเรีียนชอบ
ศึึกษาหาความรู้้�ด้้วยตนเองจากแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย
นัั ก เรีียนชอบการทบทวนบทเรีียนก่่ อ นเรีียนเรื่่ � อ งใหม่่
นัั ก เรีียนชอบที่่� ไ ด้้ ใช้้ สื่ ่ � อ อุุ ป กรณ์์ ก ารสอนอย่่ า งทั่่� วถึ ึ ง
นัั ก เรีียนสามารถนำำ � ความรู้้� เรื่่ � อ งความซื่่ � อ สัั ต ย์์ ไ ปใช้้
ประโยชน์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันและการเรีียนได้้ นัักเรีียนชอบ
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย นัักเรีียนรู้้�สึึกภููมิิใจ
ในผลงานตามใบกิิจกรรมที่่�ทำ�ำ และนัักเรีียนสนุุกกัับการพููด
แสดงความคิิดเห็็นและการเสนอผลงาน ตามลำำ�ดัับ
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เพีียงใด ถ้้าเด็็กได้้รัับการตอบสนองต่่อสิ่่�งที่่�ตนพอใจในช่่วง
อายุุนั้้�น เด็็กก็็จะมีีพััฒนาการทางบุุคลิิกภาพที่่�ดีีและเหมาะ
สมและพััฒนาครอบคลุุมถึึงวััยผู้้�ใหญ่่ด้ว้ ย			
2. ดััชนีีประสิิทธิิผลของชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้าง
วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยม
ศึึกษาตอนต้้น มีีค่่าเท่่ากัับ 0.5229 หรืือมีีความก้้าวหน้้าใน
การเรีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 52.29 ผลการดำำ�เนิินการตามชุุด
กิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับ
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น พบความก้้าวหน้้าของ
วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในตััวผู้้�เรีียนอย่่างชััดเจน และ
พบการเปลี่่�ยนแปลงในการสร้้างกลไก และมีีการดำำ�เนิิน
การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม มีีความก้้าวหน้้าในการสร้้าง
กลไกการเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โดยการ
ปฏิิบััติิตามชุุดกิิจกรรมมีีบทบาทในการเสริิมสร้้างวิินััยด้้าน
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตซึ่่�งต้้องได้้รัับความร่่วมมืือและการสนัับ
สนุุนจากผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา สนัับสนุุน
เชิิงนโยบาย มอบหมายให้้มีีผู้้�รับั ผิิดชอบ จััดทำำ�คำ�สั่่
ำ ง� แต่่งตั้้ง�
ผู้้�รัับผิิดชอบ วางแผนการดำำ�เนิินงาน และติิดตามผล ครููมีี
บทบาทในการฝึึกฝนเรีียนรู้้�วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตทั้้�ง
กิิจกรรมส่่วนกลางและกิิจกรรมในห้้องเรีียน นัักเรีียนได้้ลง
มืือปฏิิบััติิจากกิิจกรรมที่่�โครงการจััดเพื่่�อสร้้างความรู้้�ความ
เข้้าใจเกี่่ย� วกัับวิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ และสร้้างเจตคติิ
รวมทั้้�งค่่านิิยมของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต นอกจากนั้้�นยัังได้้ฝึึ
กฝนทัักษะด้้านความซื่่�อสััตย์์จากกิิจกรรมที่่�โรงเรีียนกำำ�หน
ดขึ้้�นและมีีบทบาทในการริิเริ่่�มกิิจกรรมการเสริิมสร้้างวิินััย
ด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และผู้้�ปกครองนัักเรีียน มีีส่่วนร่่วม
ในการสนัับสนุุนทรััพยากร ซึ่่�งกลไกด้้านบุุคลากรถืือเป็็น
กลไกสำำ�คััญที่่�มีีบทบาทในการปลููกฝัังวิินััยให้้กัับนัักเรีียน
สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ เจนจิิรา แสงไกร (2560) ที่่�
อธิิบายถึึงหลัักการปลููกฝัังค่่านิิยมความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ต้้องปลููกฝัังให้้ลึึกเข้้าไปในจิิตใจ นิิสััยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
สร้้างตั้้�งแต่่แรกเกิิดและเริ่่�มก่่อตััวขึ้้�น จากความรัักความ
อบอุ่่�นที่่�พ่อ่ แม่่ ญาติิพี่่น้� อ้ งได้้แสดงออกแก่่เด็็ก พ่่อแม่่จึงึ เป็็น
ต้้นแบบที่่�สำำ�คััญในวััยเด็็ก เมื่่�อถึึงวััยเข้้าสู่่�โรงเรีียนถืือครูู
เสมืือนพ่่อแม่่คนที่่�สอง เด็็กเชื่่�อในสิ่่�งที่่�ครููสอน ครููทำำ�ให้้ดูู
เป็็นตัวั อย่่างไม่่ว่า่ ตั้้ง� ใจหรืือไม่่ก็ต็ ามการปลููกฝัังค่่านิิยมและ
ทััศนคติิเรื่่�อความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต จึึงเป็็นบทบาทของครููทุุก
คนในโรงเรีียน และผู้้�บริิหารที่่�ต้้องทำำ�ตนเป็็นแบบอย่่าง
และสอดคล้้องกัับ คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏธนบุุรีี
(2559) ที่่�อธิิบายว่่า การปลููกฝัังให้้เด็็กไทยรุ่่�นใหม่่เกิิดความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ต้้องร่่วมมืือกัันทุุกภาคส่่วนเริ่่�มตั้้�งแต่่ครอบ
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ครััวต้้องให้้ความรัักความอบอุ่่�น และอบรมสั่่�งสอนต่่อจาก
นั้้�นโรงเรีียน โดยผู้้�บริิหารและครููอาจารย์์ ต้้องปลููกฝัังค่่า
นิิยมในเรื่่อ� งความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ให้้เด็็กทราบในรููปแบบของ
กิิจกรรมต่่าง ๆ จึึงนัับว่่าทุุกคนต้้องมีีส่่วนร่่วมในการสร้้าง
เสริิมความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตให้้เกิิดกัับเด็็กเพื่่�อจะได้้เป็็นกำำ�ลััง
สำำ�คััญในอนาคตของประเทศชาติิต่่อไป สถานศึึกษามีกี าร
พััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในรายวิิชาต่่างๆ ที่่�ช่่วยปลููกฝััง
วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตได้้มากขึ้้�น ได้้แก่่ การทำำ�สมาธิิ
ก่่อนการเรีียน การชื่่นชม
� ความดีีของนัักเรีียน การกระตุ้้�น
เตืือนนัั ก เรีียนให้้ ป ฏิิ บั ั ติ ิ ต นด้้ ว ยความซื่่ � อ สัั ต ย์์ สุ ุ จริ ิ ต
การเตืือนภััยจากยาเสพติิด การห้้ามลัักขโมย การตั้้�งกฎ
กติิกาให้้ปฏิิบัติั ใิ นชั้้�นเรีียน การมอบหมายงานให้้อ่า่ นศึึกษา
ค้้นคว้้าเกี่่ย� วกัับความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ และการให้้ทำ�ำ โครงงาน
คุุ ณ ธรรม ทั้้� ง นี้้ � กิิ จ กรรมที่่� พั ั ฒ นาขึ้้� น ในชั้้� น เรีียนเช่่ น
โครงงานคุุณธรรม เป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�โดย
นัักเรีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยตนเองและทุุกกิิจกรรมเป็็นแนว
ทางที่่�นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทั้้�งทางด้้านจิิตใจ ปััญญา ร่่างกาย
และทัักษะทางสัังคม ดัังนั้้น� หลัักการเรีียนการสอนเพื่่อ� ปลููก
ฝัังความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ต้้องให้้เด็็กได้้พัฒ
ั นาทั้้�งทางด้้านจิิตใจ
ปััญญา ร่่างกาย และทางสัังคม ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตเป็็น
คุุณลัักษณะทางจิิตใจประการหนึ่่ง� ที่่พึ� งึ ปลููกฝัังพััฒนาให้้เกิิด
กัับเด็็กทุุกคน การเรีียนการสอนจึึงเป็็นกระบวนการกระตุ้้�น
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนานั่่�นเองเป็็นกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้เด็็ก
เกิิดความอยากรู้้�อยากเห็็น และได้้เรีียนรู้้� ได้้ปฏิิบััติิจนเกิิด
ความเข้้าใจ เกิิดความเชื่่อ� ความศรััทธา และยึึดถืือสิ่่ง� นี้้เ� ป็็น
แนวดำำ�เนิินชีีวิิตตลอดจนมีีการศึึกษาและพััฒนาความรู้้�
ความเข้้ า ใจ ความเชื่่ � อ ความศรัั ท ธานั้้� นชั ั ด เจนยิ่่� ง ๆ
ขึ้้�นไปอีีกในอนาคต เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดกระบวนการพััฒนา
นิิสััยเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต 				
		 3. นัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้าง
วิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยม
ศึึกษาตอนต้้น มีีความพึึงพอใจโดยรวมอยู่่ใ� นระดัับมากที่่�สุดุ
เนื่่อ� งจากนัักเรีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยตนเองในการอ่่านเรื่่อ� ง
ราวเกี่่ย� วกัับบุุคคลต้้นแบบด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ที่่กำ� �ำ หนด
ให้้และเรีียนรู้้�แบบอย่่างความเสีียสละ ความมีีวินัิ ยั และความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตจากบุุคคลต่่างๆ ในชุุดกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดให้้
ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ถึึงการกระทำำ�ของบุุคคลที่่�เป็็นต้น้ แบบ มีี
ความประทัั บ ใจในปรัั ช ญาชีีวิิ ต ของบุุ ค คลเหล่่ า นั้้� น
และเปรีียบเทีียบกัับตนเอง แล้้วแสดงความคิิดเห็็นที่่�จะ
พััฒนาตนเองให้้เป็็นบุคุ คลที่่�มีีคุุณค่่าต่่อสัังคม การได้้ค้นพ
้ บ
ตััวตนที่่�แท้้จริงิ และมีีความตระหนัักถึึงคุุณค่่าในการอยู่่�ร่วม
่
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กัันในสัังคม ทำำ�ให้้นัักเรีียนเข้้าใจชีีวิิตและความหมายของ
การอยู่่เ� พื่่อ� คนอื่่น� การรู้้�จักั ให้้ การแบ่่งปััน การเคารพสิิทธิิของ
คนอื่่�น ล้้วนทำำ�ให้้นัักเรีียนรู้้�สึึกถึึงคุุณค่่าในตนเอง เห็็นแนว
ทางการปฏิิบััติิที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม เกิิดการระลึึกถึึง
ความดีีของตนเองที่่�ได้้สั่่�งสมและแสดงออกต่่อผู้้�อื่่�น ซึ่่�งนำำ�
ไปสู่่ � ก ารเกิิ ด ความภาคภููมิิ ใจในตนเองและเกิิ ด ความ
พึึงพอใจในที่่�สุุด สอดคล้้องกัับข้้อสรุุปของ อารีี พัันธ์์มณีี
(2543) ได้้กล่่าวไว้้ว่่า ทฤษฎีีสำำ�หรัับการสร้้างความพึึงพอ
ใจมีีหลายทฤษฎีี แต่่ที่่�ยอมรัับและมีีชื่่�อเสีียงที่่�ผู้้�วิิจััยนำำ�
เสนอ คืือ ทฤษฎีีความต้้องการตามลำำ�ดัับขั้้�นของมาสโลว์์
ที่่�กล่่าว่่า มนุุษย์์ทุุกคนมีีความต้้องการเหมืือนกัันแต่่ความ
ต้้องการนั้้น� เป็็นลำ�ดั
ำ บั ขั้้น� เขาได้้ตั้้ง� สมมติิฐานเกี่่ย� วกัับความ
ต้้องการของมนุุษย์์ ดัังนี้้� 1) มนุุษย์์มีคี วามต้้องการอยู่่เ� สมอ
และไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด ขณะที่่�ความต้้องการสิ่่�งใดได้้รัับการตอบ
สนองแล้้วความต้้องการอย่่างอื่่�นก็็จะเกิิดขึ้้�นอีีกไม่่มีีวัันจบ
สิ้้น� 2) ความต้้องการที่่�ได้้รับั การตอบสนองแล้้วจะไม่่เป็็นสิ่่ง�
จููงใจสำำ�หรัับพฤติิกรรมอื่่�นต่่อไป ความต้้องการที่่�ได้้รัับการ
ตอบสนองเท่่านั้้นที่่
� เ� ป็็นสิ่่ง� จููงใจของพฤติิกรรม 3) ความต้้อง
การของมนุุษย์์จะเรีียงเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตามลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
เมื่่�อความต้้องการในระดัับต่ำำ� �ได้้รัับการตอบสนองแล้้ ว
ความต้้องการระดัับสููงก็็จะเรีียกร้้องให้้มีีการตอบสนอง ซึ่่�ง
ลำำ�ดับั ขั้้น� ความต้้องการของมนุุษย์์มีี 5 ขั้้น� ตอนตามลำำ�ดับั จาก
ขั้้�นต่ำำ��ไปขั้้�นสููง ได้้แก่่ 3.1) ความต้้องการด้้านร่่างกาย
(Physiological Needs) เป็็นความต้้องการเบื้้�องต้้นเพื่่�อ
ความอยู่่�รอดของชีีวิิต ความต้้องการด้้านร่่างกายจะมีี
อิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมของคนก็็ต่อ่ เมื่่อ� ความต้้องการทั้้�งหมด
ของคนยัังไม่่ได้้รัับการตอบสนอง 3.2) ความต้้องการด้้าน
ความปลอดภััยหรืือความมั่่�นคง (Security of Safety
Needs) ถ้้าความต้้องการทางด้้านร่่างกายได้้รัับการตอบ
สนองตามสมควรแล้้ว มนุุษย์์จะต้้องการในขั้้�นสููงต่่อไป คืือ
เป็็นความรู้้�สึึกปลอดภััย หรืือความมั่่�นคงในปััจจุุบัันและ
อนาคต รวมถึึงความก้้าวหน้้าและอบอุ่่�นใจ 3.3) ความ
ต้้องการทางด้้านสัังคม (Social or Belonging Needs)
หลัังจากที่่�มนุษุ ย์์ได้้รับั การตอบสนองในสองขั้้นดั
� งั กล่่าวแล้้ว
จะมีีความต้้องการสููงขึ้้�นอีีก คืือ ความต้้องการทางด้้าน
สัังคมเป็็นความต้้องการที่่�จะเข้้าร่่วมและได้้รัับการยอมรัับ
ในสัังคม ความเป็็นมิติ รและความรัักจากเพื่่อ� น 3.4) ความ
ต้้องการที่่�จะได้้รัับการยอมรัับนัับถืือ (Esteem Needs)
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เป็็นความต้้องการให้้คนอื่่น� ยกย่่อง ให้้เกีียรติิและเห็็นความ
สำำ�คััญของตนเอง อยากเด่่นในสัังคม รวมถึึงความสำำ�เร็็จ
ความรู้้�ความสามารถ ความเป็็นอิิสระ และเสรีีภาพ 3.5)
ความต้้องการความสำำ�เร็็จในชีีวิิต (Self-actualization)
เป็็นความต้้องการระดัับสููงสุุดของมนุุษย์์ ส่่วนมากจะเป็็น
การอยากจะเป็็นอยากจะได้้ตามความคิิดของตนหรืือต้้อง
การจะเป็็นมากกว่่าที่่�ตััวเองเป็็นอยู่่�ในขณะนั้้�น จากทฤษฎีี
ความต้้ อ งการตามลำำ �ดั ั บ ขั้้� น ของมาสโลว์์ ส รุุ ป ได้้ ว่ ่ า
ความต้้องการทั้้�ง 5 ขั้้�นของมนุุษย์์มีคี วามสำำ�คัญ
ั ไม่่เท่่ากััน
การจููงใจตามทฤษฎีีนี้้จ� ะต้้องพยายามตอบสนอง ความต้้อง
การของมนุุษย์์ซึึงมีีความต้้องการที่่�แตกต่่างกัันไป และ
ความต้้องการในแต่่ละขั้้�นจะมีีความสำำ�คััญแก่่บุุคคลมาก
น้้อยเพีียงใดย่่อมขึ้้�นอยู่่�กัับความพึึงพอใจที่่�ได้้รัับจากการ
ตอบสนองความต้้องการในลำำ�ดัับขั้้�นนั้้�น ๆ ดัังนั้้�น เมื่่�อ
นัักเรีียนได้้เกิิดความภาคภููมิิใจในตนเอง จึึงเกิิดความ
พึึงพอใจที่่�ได้้เรีียนรู้้�ด้้วยชุุดกิิจกรรมดัังกล่่าว นอกจากนั้้�น
ฝึึกฝนวิินััยและได้้เรีียนรู้้�สภาพชีีวิิตและสัังคมปััจจุุบัันเพื่่�อ
ปรัับตััวให้้เป็็นบุุคคลที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในโลกของ
ความเป็็นจริิง ไม่่ใช่่โลกของอุุดมคติิที่่�อาจแตกต่่างจาก
สภาพที่่�นัักเรีียนเป็็นอยู่่�จนกระทั่่�งไม่่สามารถปรัับตััวได้้
(สำำ�นัักป้้องกัันการทุุจริิต 2 สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. 2546)		
		 สรุุปว่่า ชุุดกิิจกรรมเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงในสถานศึึกษาในหลายด้้านทั้้�ง
ด้้านบุุคลากรที่่�มีบี ทบาทในการเสริิมสร้้างวิินัยั ให้้กับั ผู้้�เรีียน
มากขึ้้�น ด้้านหลัักสููตรและการเรีียนการสอนที่่�สอดแทรก
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�และฝึึกฝนวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ด้้านกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรที่่�มีีกิิจกรรมและโครงการเสริิม
สร้้างวิินััยที่่�ชััดเจนและต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งด้้านการบริิหาร
จััดการที่่�มีีการพััฒนาความเป็็นชุุมชนการเรีียนรู้้�ในสถาน
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้้างวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
อย่่างไรก็็ตามผลการดำำ�เนิินงานยัังไม่่ส่่งผลให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างชััดเจนในตััวแปรวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตในตััวนัักเรีียน อาจเนื่่�องจากการดำำ�เนิินงานยัังไม่่
ระยะเวลาน้้อยเกิินไป ยัังไม่่สามารถพััฒนาให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ แต่่กลไกการดำำ�เนิินงานที่่�พััฒนาขึ้้�นยัังมีี
การดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงควรมีีการศึึกษาติิดตาม
ผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�เรีียนในระยะยาวต่่อไป
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ข้้อเสนอแนะ								 		 1.4 สถานศึึกษาควรดำำ�เนิินการนิิเทศติิดตาม
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้		
		 1.1 ชุุ ด กิิ จ กรรมเสริิ ม สร้้ า งวิิ นั ั ย ด้้ า นความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
เป็็นชุุดกิิจกรรมที่่�ไม่่อิิงกัับเนื้้�อหารายวิิชาของหลัักสููตร
ดัังนั้้�น จึึงเหมาะสมสำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้กัับกิิจกรรมพััฒนา
ผู้้�เรีียน เช่่น กิิจกรรมแนะแนว กิิจกรรมชุุมนุมุ หรืือชมรมของ
นัักเรีียน เป็็นต้้น และการจััดกิิจกรรมควรมีีความยืืดหยุ่่�น
ให้้นัักเรีียนมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบกระบวนการโดย
เฉพาะกลุ่่�มนัักเรีียนที่่�จะต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรมสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจ ร่่วมกัันวิิเคราะห์์ปััญหาภายในจิิตใจที่่�แท้้จริิง
อัันทำำ�ให้้กลายเป็็นคนไม่่ซื่่�อสััตย์์ และหาทางแก้้ปััญหาของ
ตนเองที่่�นำำ�ไปสู่่�การยกระดัับจิิตใจให้้มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
มากขึ้้�น 										
		 1.2 ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อกิิจกรรมนี้้คืื� อบริิบทของแต่่
ละโรงเรีียนมี ี ค วามแตกต่่ า งกัั น เช่่ น ขนาดโรงเรีียน
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง สภาพชุุมชน พื้้�นฐานด้้านวิินััยของนัักเรีียน
มีีความแตกต่่างกััน ดัังนั้้�น การดำำ�เนิินกิิจกรรมในกลุ่่�ม
นัักเรีียนจึึงควรจััดเป็็นกลุ่่�มเล็็กๆ จะมีปี ระสิิทธิิภาพมากกว่่า
โดยในขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาและร่่วมกันคิ
ั ดิ แก้้ปัญ
ั หา
วิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ภายในสถานศึึกษานั้้�นควรมีคี รูู
และตัั ว แทนผู้้�บริิ ห ารเข้้ า ร่่ วมรั ั บ ฟัั ง ร่่ วม แสดงความ
คิิดเห็็นด้ว้ ย จะทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ปััญหาร่่วมกันั และเป็็นแรง
ผลัักดัันให้้โรงเรีียนพััฒนาแนวทางการเสริิมสร้้างวิินััยด้้าน
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตได้้สอดคล้้องกัับสภาพของนัักเรีียนมาก
ยิ่่�งขึ้้�น											
		 1.3 ชุุ ด กิิ จ กรรมเสริิ ม สร้้ า งวิิ นั ั ย ด้้ า นความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
เป็็นกิจิ กรรมที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั และเป็็นประโยชน์์ในการสร้้าง
กลไกในสถานศึึกษาเป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้น� การนำำ�ชุุดกิิจกรรม
ไปใช้้ในขั้้�นนี้้�จึึงควรชี้้�แจงให้้สถานศึึกษาคััดเลืือกบุุคลากรที่่�
สามารถเป็็นแกนนำำ�ได้้ คืือ มีีภาวะผู้้�นำำ� และมีีความสนใจ
ในการเสริิมสร้้างวิินััย และต้้องมีีความรัับผิิดชอบสููงด้้วย
โดยองค์์ประกอบของบุุคคลกรที่่�จะให้้เป็็นแกนนำำ�ควร
ประกอบด้้วยตััวแทนฝ่่ายบริิหาร ตััวแทนครููแกนนำำ� และ
ตััวแทนนัักเรีียนแกนนำำ� 						
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การพััฒนาวิินััยด้้านความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตด้้วยกระบวนการ
แบบ PLC เน้้นการรัับฟัังความคิิดเห็็นของบุุคลากรที่่�เป็็น
ผู้้�ปฏิิบััติิการ และช่่วยกัันสะท้้อนแนวคิิดหาทางพััฒนาร่่วม
กััน เป็็นวิิธีีการที่่�ทำำ�ให้้โรงเรีียนมีีความริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์มาก
ขึ้้�น ดัังนั้้�น บทบาทของผู้้�นิิเทศจึึงควรเป็็นผู้้�รัับฟััง เป็็นผู้้�
สนัับสนุุนแนวคิิดที่่�โรงเรีียนริิเริ่่�มโครงการหรืือกิิจกรรม
ต่่างๆ และเสนอแนะเพื่่�อต่่อยอดแนวคิิดที่่�โรงเรีียนริิเริ่่�มนั้้�น
ให้้มีีความเข้้มแข็็งยิ่่�งขึ้้�น						
		 1.5 ควรมีีการจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ระหว่่างสถานศึึกษา เป็็ นกิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์ทำำ�ให้้
โรงเรีียนมีีความเชื่่�อมั่่�นในแนวคิิดหลัักการและวิิธีีการเสริิม
สร้้างวิินััยที่่�สถานศึึกษาได้้ริิเริ่่�มขึ้้�น นอกจากนั้้�นยัังได้้เรีียนรู้้�
ถึึงวิิธีีการของสถานศึึกษาอื่่�นในการเสริิมสร้้างวิินััยด้้าน
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตที่่�ประสบความสำำ�เร็็จหรืือมีีแนวโน้้มที่่�ดีี
ดัังนั้้�น กิิจกรรมนี้้�จึงึ ควรจััดกลุ่่�มให้้บุคุ ลากรต่่างสถานศึึกษา
ได้้เข้้าร่่วมกลุ่่�มด้้วยกัันเพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�ง
กัันและกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 				
2. ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป			
		 2.1 ควรวิิจััยพััฒนารููปแบบการจััดกิิจกรรม
พััฒนาผู้้�เรีียนเพื่่อ� เสริิมสร้้างวิินัยั ด้้านความซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ใน
สถานศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นหรืือระดัับประถม
ศึึกษาซึ่่�งเป็็นช่่วงวััยของการพััฒนาด้้านเอกลัักษณ์์ของ
ตนเอง ความรู้้�สึึกเกี่่ย� วกัับการยกย่่องตนเอง ความภาคภููมิิใจ
ในตนเอง และการสร้้ า งมโนภาพ แห่่ ง ตนของเด็็ ก
และวิินััยด้้านความ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตก็็ถืือเป็็นเอกลัักษณ์์อย่่าง
หนึ่่�งของเด็็กที่่�มีีความแตกต่่างกััน				
		 2.2 ควรวิิจััยและพััฒนาชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
โดยผู้้�ปกครองมีีส่่ วนร่ ่ วม ในการฝึึ ก ฝนวิิ นั ั ย ด้้ า นความ
ซื่่อ� สััตย์์สุจริ
ุ ติ ให้้กับั ลููกเพื่่อ� ให้้ผู้้�ปกครองมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
และมีีวิิธีีการดููแล ปกครอง และอบรมเลี้้�ยงดููลููกให้้มีีวิินััย
เนื่่�องจากรููปแบบการอบรมเลี้้�ยงดููของผู้้�ปกครองมีีอิิทธิิพล
ต่่อวิินัยั ของนัักเรีียนทั้้�งระดัับประถมและระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนต้้นอย่่างมาก
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