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สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน 2) การส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม จาแนกตามจาแนกตามระดับชั้น วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จานวน 291 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นตาม
ระดับชั้นก่อน และการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้เกณฑ์จากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้อ
ของแบบสอบถามอยู่ร ะหว่าง .34-.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .95 และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้คือ คะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าวิกฤติ
ที่ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พร้อมทั้งการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe’s methods) สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองนักเรียน
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า
1. การมีส่ วนร่ว มของผู้ป กครองในการส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรมของนั กเรีย น โรงเรีย นบ้ านแท่ นวิ ทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิจารณารายด้านเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความสุภาพ และด้านความมีวินัย
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จาแนกตามข้อมูลระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความขยัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีส่วนร่วมมากกว่า ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น ด้านความขยัน และด้านความมีวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จาแนกตามอาชีพผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น ด้านความประหยัด ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด และด้านความสามัคคี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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Abstract
The purposes of this research were to study the context, to compare and classify class, education
degree and occupation of collaborative development’s parents for allowing morality and ethics of
Bantanwittaya’s students, Secondary Educational Service Area Office 30. The sample of this research were
291 parents of mattayasuksa 1-3’s students and mattayomsuksa 4-6’s students of Bantanwittaya school,
with stratified random sampling and sample random sampling using criteria of Krejcie and Morgan’s table.
The instruments of this research were the questionnaire and the result of the discrimination of the
questionnaire is between .34-.79. The reliability of the test is equal .95 and structured interview. The data
were analyzed by using Average score, Standard deviation, t-test and one-way ANOVA.
The result showed that:
1. The collaborative development’s parents for allowing morality and ethics of Bantanwittaya’s
students were high level and the ordering on the average from the high to low were being honest, politeness
and discipline.
2. The collaborative development’s parents of the students’ class classify were not difference
without hardworking were 0.05 different signification. The parents of mattayasuksa 1-3’s students were more
collabolative than mattayomsuksa 4-6’s students.
3. The collaborative development’s parents of the education degree classify were not
difference without hardworking and discipline were 0.05 different signification.
4. The collaborative development’s parents of the occupation classify were not difference
without economize, polite, clean and harmony were 0.05 different signification.
Keywords: Collaborative Development, Promoting Morality and Ethics
บทนา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกา
ภิวัตน์ และโลกไซเบอร์ ทาให้ค นไทยมุ่งแสวงหาความสุข
และสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิด
เป็นวั ฒนธรรมย่อยร่วมสมัย ที่หลากหลายในรู ปแบบการ
รวมกลุ่ ม ของบุ ค คลที่ ส นใจเรื่อ งเดี ย วกั น มี ก ารค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ขณะที่ภาค
ส่วนต่างๆ ได้มีการส่ง เสริมให้มีการรวมกลุ่ม ทากิจ กรรม
ต่างๆ แต่การมี ส่ วนร่วมในการท ากิจ กรรมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่า นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลเริ่มหมดไป
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในกรอบครัวเป็นแบบ
ต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว มี
ความเปราะบางจนนาไปสู่ ปัญ หาทางสั ง คมเพิ่ม ขึ้น จาก
นโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 8 คุณธรรมพื้นฐาน คือ
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมี
น้าใจสถาบันการศึกษาจึง ควรเร่งรัดนาไปปลูกฝัง คุณธรรม
พัฒนา ให้กั บเยาวชนของชาติ เพื่ อให้เ ป็นคนดี มีค วามรู้
และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่สังคมคุณธรรมนาความรู้ โดยขอความ
ร่วมมือจากสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ

สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประสบ
ความส าเร็ จ สามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ยุ ท ธศาสตร์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
กระบวนการและปั จ จั ย ความส าเร็ จ ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวคุณธรรมไทย มีพ่อ
แม่ และครอบครัว เป็นต้นแบบที่ดี ทั้งความคิด คาพูด และ
การกระทาประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ศรัทธาในความดี
ไม่เกี่ยวข้องอบายมุข สมองของเด็กจะเรียนรู้และจดจา โดย
ทาตามแบบอย่างที่ได้เห็นและได้ยิน ในครอบครัวมีบุคคลที่
เด็กรักและผูกพัน การสอนที่ มีการเชื่ อมโยงเปรียบเทีย บ
สถานการณ์ต่างๆ ทาให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว การมีโ อกาสทากิจ กรรมร่วมกัน การกาหนด
บทบาทหน้าที่ให้เด็กๆ เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัย
(ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2559)
ปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สร้ า งนั ก เรี ย นเป็ น “คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข ” ตาม
กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ได้พระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและ
นักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มี
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น้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และ
ทั้งสิ้น 291 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random
ให้ เ ด็ กที่ เ รี ย นเก่ ง ช่ วยสอนเพื่ อ นที่ เรี ย นช้ ากว่ า ให้ ค รู จั ด
sampling) ตามระดั บ ชั้น และการสุ่ มอย่า งง่า ย (Sample
กิจกรรมให้นักเรียนทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความ
random sampling)
สามัคคี” เป็นการน้อมนาพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และเนื้อหางานวิจัยของอรทัย ทอง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
ฤกษ์ฤทธิ์, และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
เกี่ ยวกั บการพั ฒนาแบบมี ส่ วนร่ วมของผู้ป กครองในการ
ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธร ร มจ ริ ย ธร รมใน และแบบสั ม ภ าษ ณ์
พบว่า ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างดารงชีวิต
โดยมีค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert, 1967)
อยู่ด้วยความพอเพียงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จะทาให้
ดัง นี้ 5 หมายถึ ง การมีส่ว นร่ว มระดับ มากที่สุด / ปฏิบั ติ
ผู้เรียนซึมซับทางความคิด เจตคติ พฤติกรรม ที่มาจากการ
บ่อยครั้ง เป็นประจา 4 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับมาก/
ประพฤติตนของครอบครัว จนเกิดการเรียนแบบพฤติกรรม
ปฏิบัติค่อนข้างบ่อยครั้ง 3 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ
ของทางครอบครัว จากความเป็นมาและเหตุผ ลดั ง กล่า ว
ปานกลาง/ ปฏิบัติบางครั้ง 2 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ
ประกอบกับกรอบทิศ ทางของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คือ
น้อย/ ปฏิ บัติน านๆ ครั้ง และ1 หมายถึ ง การมีส่ วนร่ว ม
ด้านพันธะกิจ ข้อ 6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ระดับน้อยที่สุด/ ปฏิบัติภาคเรียนละครั้ง และแบบสัมภาษณ์
ส่วน และเป้าประสงค์ข้อที่ 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
เป็น ค าถามปลายเปิ ดที่ใ ช้ใ นการสั มภาษณ์ทั้ง หมด 8 ข้ อ
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตระหนัก
ตามกรอบ 8 คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง ได้แก่ ด้านความ
และเห็ น ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมพื้ นฐานผู้
ขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความ
ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
มีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี
ส่ง เสริมคุณธรรมพื้ นฐานดังกล่าวจึง ได้ศึกษาค้นคว้าอิส ระ
และด้านความมีน้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
การส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่ง การ
แท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
เขต 30 ปีการศึกษา 2561
ช่วงที่ 1 เก็บจากการประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2561 จานวน 150 ชุด และเก็บจากการส่งชุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
แบบส อบถามให้ นั ก เรี ย นส่ ง ไปใ ห้ ผู้ ป กค ร อง ตอ บ
1. เพื่อศึก ษาสภาพและการพัฒนาแบบมีส่ว น
แบบสอบถามอีก 21 ชุด
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
ช่ว งที่ 2 ด้ว ยตัว ผู้วิ จั ย โดยเก็บ จาการ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
เยี่ยมบ้านนักเรียน จานวน 120 ชุด ส าหรับการเก็บข้อมูล
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนในการให้ข้อมูลการ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและการพัฒนาแบบมี
สั ม ภาษณ์ 6 ท่ า นได้ แ ก่ ตั ว แทนผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ชั้ น
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน เป็นผู้ให้
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
ข้อมูลในครั้งนี้
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยจาแนกตามระดับชั้น
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการการวิ เ คราะห์
วุฒิการศึกษา และอาชีพ
ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูล ที่ได้จ ากแบบสอบถาม การ
วิธีดาเนินการวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานใช้ส ถิติคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่า
1 .ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และโดยใช้ ส ถิ ติ (t-test) เพื่ อ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ กลุ่ ม ประชากรเป็ น
เปรี ย บเที ย บกั บ สภาพการพั ฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา สพ ม.30
ผู้ ป กครองในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และการ
การศึกษา 2561 จ านวน 1,203 คน จากนั้นกาหนดขนาด
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว (One-way ANOVA)
ของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของเครจซี่ และมอร์แกน
พร้ อ มทั้ ง การเปรี ย บเที ย บรายคู่ โดยวิ ธี ข องเชฟเฟ่
(Krejcie& Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
(Scheffe’s methods)
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ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม
1.4 ด้ า นความมี วิ นั ย โดยรวมอยู่ ใ น
วิเคราะห์เป็นความเรียงตามกรอบ 8 คุณธรรมพื้นฐานที่ควร
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ปลูกฝัง ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความ
ทุกข้อ โดยเรีย งล าดั บคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย 3
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความ
อันดับแรก ได้แก่ ท่านกาชับการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและ
สะอาด ด้านความสามัคคี และด้านความมีน้าใจ
ของใช้ ใ นบ้ า นให้ เ ป็น ระเบี ย บ รองลงมาท่ า นฝึ ก ในเรื่ อ ง
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะของการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้
มารยาทการฟัง การพูดให้ถูกกาลเทศะ และท่านคอยดูแล
เรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน
ผลการวิจัย
1.5 ด้ า นความสุ ภ าพ โดยรวมอยู่ ใ น
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนามีส่วนร่วมของ
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ผู้ปกครอง ในการส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ทุกข้อ โดยเรีย งล าดั บคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย 3
โรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อันดับแรก ได้แก่ ท่านสอนนักเรียนให้พูดค าสุภาพไพเราะ
มัธยมศึกษา เขต 30 สรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ดังนี้
อ่อนหวาน รองลงมาท่านฝึกให้นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อ
1. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ผู้ใหญ่เสมอและท่านสอนให้นักเรียนรู้จักการให้อภัยผู้อื่น
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้าน
1.6 ด้ า นความสะอาด โดยรวมอยู่ ใ น
แท่นวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
30 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจ ารณา
ทุกข้อ โดยเรีย งล าดั บคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย 3
รายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
อันดับแรก ได้แก่ ท่านฝึกนิสัยให้นักเรียนล้างมือทุกครั้งก่อน
ได้แก่ ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความสุภาพ และ
และหลังการรับประทานอาหารและการขับถ่ายรองลงมา
ด้านความมีวินัย โดยมีผลสรุปรายด้าน ดังนี้
ท่านฝึกให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดร่างกายให้สะอาด
1.1 ด้านความขยัน โดยรวมอยู่ในระดับ
อยู่เสมอและท่านฝึกนิสัยให้นักเรียนล้างมือทุกครั้งก่อนและ
มาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
หลังการรับประทานอาหารและการขับถ่าย
โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
1.7 ด้ า นความสามั ค คี โดยรวมอยู่ ใ น
ได้แก่ ท่านกระตุ้นให้นักเรีย นมีค วามกระตือรือร้นในการ
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
เรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รองลงมา
ทุกข้อ โดยเรี ย งล าดั บคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย 3
ท่านฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่มีจิตใจบาเพ็ญประโยชน์ และ
อันดับแรก ได้แก่ ท่านสอนให้นักเรียนเล่นกับเพื่อนอยาง
ท่ า นฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ง านที่ ไ ด้ รั บ
สร้างสรรค์ไม่รังแกผู้อื่นรองลงมาท่านส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ กั
มอบหมาย
การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆของโรงเรี ย น และท่ า น
1.2 ด้านความประหยัด โดยรวมอยู่ใ น
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการให้และการรับอย่างมีเหตุผล
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
1.8 ด้ า นความมี น้ าใจ โดยรวมอยู่ ใ น
ทุกข้อ โดยเรีย งล าดั บคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย 3
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
อัน ดับ แรก ได้แ ก่ ท่ านทาตนเป็น แบบอย่ างที่ดี ใ นการใช้
ทุกข้อ โดยเรีย งล าดั บคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย 3
ทรัพยากรให้คุ้มค่า รองลงมาท่านฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผน
อันดับแรก ได้แก่ ท่านสอนให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
ในการใช้จ่ าย ไม่ ฟุ่ม เฟือ ย และท่า นปลูกฝั ง นั กเรี ยนรู้ จั ก
สังคมเสมอรองลงมาท่านส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีน้าใจต่อ
ประมาณตนในการใช้ปัจจัย 4 (อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
คนรอบข้างและท่านสอนให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันสิ่งของ
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) ในการดารงชีวิต
และให้นักเรียนได้รู้จักความสุขที่เกิดจากการให้
1.3 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยรวมอยู่
2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
ในระดับมาก และเมื่อพิจ ารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
ร่วมของผู้ปกครองในการส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
มากทุกข้อ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
อันดับแรก ได้แก่ ท่านชี้แนะนักเรียนถึงโทษของการเป็นคน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จาแนกตามข้อมูลระดับชั้น
คดโกงไม่ซื่อสัตย์ รองลงมาท่านสอนนักเรียนเสมอว่าหาก
ของนัก เรีย นในความปกครอง วุฒิ ก ารศึ กษาสูง สุ ด และ
นักเรียนเก็บของได้ให้ส่งคืนเจ้าของ และเมื่อนักเรียนทาผิด
อาชีพผู้ปกครอง พบว่า
แล้วยอมรับผิดท่านจะให้อภัยและให้โอกาสให้นักเรียนแก้ตัว
เสมอ
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2.1 เปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
ความส าคั ญ และให้นักเรียนได้เ ข้าร่ วมและมีส่ วนร่ วมใน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
กิจ กรรมเสมอ และเป็นผู้นาในการทากิจ กรรมเสมอ เช่น
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการปลูกฝัง
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จาแนกตามข้อมูลระดับชั้ น
ความเป็นชาวพุทธ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนั ก เรี ย นในความปกครอง โดยรวมและรายด้ า นไม่
ของนักเรียน โดยมีครูเป็นแบบอย่าง ในการทากิจกรรมที่ดี
แตกต่ า งกั น ยกเว้ น ด้ า นความขยั น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
งาม และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป กครองได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผู้ปกครองของนักเรียน
กิจ กรรมของโรงเรียน เช่น งานวันแม่แห่ง ชาติ งานวันพ่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีส่วนร่วมมากกว่า ผู้ปกครอง
แห่ ง ชาติ เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า ง
ของนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
2.2 เปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
ครองครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (Foster, 1993) ทีก่ ล่าว
ร่วมของผู้ปกครองในการส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ว่าผู้ปกครองที่เข้ามา ในโรงเรียนและอาสาทางานต่าง ๆ ใน
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
โรงเรี ยนหรือ เข้า มามี ส่ว นร่ว มแสดงความคิด เห็น ในการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ประชุม จะมี ผลต่อนักเรียนทั้ง ในทางตรงและทางอ้อมต่อ
สูงสุด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขยัน และด้านความมีวินัย แตกต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
1.1 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านความขยัน พบว่า ผู้ปกครองที่มี
ด้านความขยัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจ ารณา
วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่มีวุฒิ
รายด้านพบว่า อยู่ในระดั บมากทุกข้อ ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่
ความขยันเป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา และ
มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านความมีวินัย พบว่า
เป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น ในชี วิ ต จริ ง ที่ นั ก เรี ย นต้ อ งเผชิ ญ ดั ง ที่
ผู้ปกครองที่มีวุ ฒิการศึกษาระดับมัธ ยมศึก ษา มีส่ วนร่ว ม
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) กล่าวว่า เด็ก
มากกว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา
และเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมในด้านความขยัน
2.3 เปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
จะมี ค วามรั บผิ ดชอบต่ อการเรีย นของตน ทางานที่ไ ด้รั บ
ร่วมของผู้ปกครองในการส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
มอบหมายจากโรงเรียน จนสาเร็จลุล่วงโดยเร็ว ด้วยความใส่
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
ใจ และนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จาแนกตามอาชีพผู้ปกครอง
แล้ว เด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรมความขยันสามารถค้นคว้า
โดยรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น ยกเว้ น ด้ า นความ
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ ทั้งยังมีความ
ประหยัด ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด และด้านความ
หมั่ น เพี ย รในการอุ ทิ ศ ก าลั ง กาย ก าลั ง ใจของตนให้ เ กิ ด
สามัคคี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประโยชน์ ต่อส่วนรวม
โดยด้านความประหยัด พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง
1.2 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ทั่วไป มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ รับราชการ/
ด้ า นความประหยั ด โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษตรกรรม ด้านความสุภาพ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็น
พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีส่วนร่วมมากกว่า
เพราะ การประหยัด เป็นคุณลักษณะที่นักเรียนใช้ทรัพย์สิน
ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม ด้านความสะอาด พบว่า
ทรัพยากร และสิ่ง ของทั้ง ของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ผู้ ป กครองที่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม มี ส่ ว นร่ ว มมากกว่ า
รู้จักออมทรัพย์สิน รู้จักใช้และแบ่งเวลา รู้จักประมาณตน ใน
ผู้ปกครองที่มีอาชีพรั บจ้างทั่วไป ด้านความสามัค คี พบว่า
การใช้ ปัจ จั ย 4 ในการด ารงชีวิ ตตามความจ าเป็ นให้ เกิ ด
ผู้ ป กครองที่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม มี ส่ ว นร่ ว มมากกว่ า
ประโยชน์สูง สุด ยับยั้ง ความต้องการให้อยู่ในขอบเขตอั น
ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย
พอเหมาะพอควร เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ทรัพยากรใน
การดารงชี วิ ต เหมาะสมดั ง ที่ (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษา, 2550) ที่กล่าวว่าเด็กและเยาวชน ผู้ที่ได้รับการ
1. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
บ่มเพาะคุณธรรม ในด้านความประหยัดจะเข้าใจถึงฐานะ
การส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้าน
การเงินของตน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว รู้จักคุณค่าของ
แท่นวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เงินและรู้จักเก็บออม อีกทั้งยังดาเนินชีวิตอย่างประหยัดบน
30 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริม
พื้นฐานปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง นอกเหนื อจากการน า
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กิ จ กรรมของทางโรงเรี ย นได้ ใ ห้
คุณธรรมประการนี้มาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตส่วนตัวแล้ว
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ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562)
ผู้ที่มีคุณธรรมประหยัดยังมีความห่วงใย ใส่ใจใช้ทรัพยากร
1.6 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
สาธารณะด้วยความระมัดระวัง
ด้านความสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
1.3 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
ความสะอาด เป็นบ่อเกิดแห่ง การเปลี่ยนแปลงทางปัญญา
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็น
และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริง ที่นักเรียนต้องเผชิญ ดัง ที่
เพราะความชื่อสัตย์ สุจริต เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลง
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) กล่าวว่า เด็ก
ทางปัญญา และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริง ที่นักเรียนต้อง
และเยาวชนผู้ที่ ได้ รับ การบ่ มเพาะคุณ ธรรมในด้า นความ
เผชิญ ดั ง ที่ (ส านัก งานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2550)
สะอาดกายและใจจะรักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้
กล่าวว่า เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมใน
สะอาดปราศจากความมัวหมอง พร้อมทั้งดูแลจิตใจของตน
ด้านความซื่อสัตย์จะมีความจริงใจต่อตนเอง มีการแสดงออก
ประกอบไปด้ว ยความคิ ด ที่ดี ต่ อผู้ อื่ น ไม่มุ่ ง ร้า ย ไม่ อิจ ฉา
ทั้งทางวาจาและกิริยาที่สอดคล้องกับความคิดความรู้สึกที่
ริษ ยาความสะอาดทั้ ง สองลั กษณะเป็น คุณ ธรรมที่ ส าคั ญ
ตนเองมีความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่สาคัญอย่างยิ่งในสังคม
อย่างยิ่งต่อสังคมปัจจุบันความสะอาดกายจะเป็นเกราะเสริม
ปัจจุบันซึ่ง มีสิ่ง ยั่วยุต่าง ๆ มากมาย สิ่ง เหล่านี้จ ะสั่นคลอน
ที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีสุขอนามัยที่แข็ง แรงอันเป็นที่มา
ความจริงใจและความตั้งใจมั่นที่บุคคลมีกับตัวเองและพันธะ
ของความพร้อมต่อการเจริญเติบโตงอกงามในทุก ๆ ด้าน
หน้าที่ โดยเฉพาะในยุคสมั ยที่เด็กและเยาวชนอาจพบเห็น
1.7 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ได้โดยทั่วไปจากสื่อต่าง
ด้านความสามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ๆ อาทิเช่น การฉ้อโกง การคอรัปชั่น
รายด้ านพบว่า อยู่ใ นระดับมากทุก ข้อ ทั้ ง นี้อ าจเป็นเพราะ
1.4 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ความสามัค คี เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา
ด้านความมีวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
และเป็น เรื่อ งจ าเป็ น ในชีวิต จริง ที่นัก เรี ยนต้ องเผชิญ ดัง ที่
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
(รชาดา สมทรัพย์, 2551) กล่าวว่าความสามัคคีว่าคือความ
ความมีวิ นัย เป็น บ่อเกิด แห่ง การเปลี่ยนแปลงทางปัญญา
พรอมเพรียงความกลมเกลียวกันความปรองดองกัน รวมใจ
และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริง ที่นักเรียนต้องเผชิญ ดัง ที่
กันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ต องการเกิดงานอยางสราง
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) กล่าวว่า เด็ก
สรรคปราศจากการทะเลาะวิวาทไมเอารัดเอาเปรียบกันเปน
และเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมในด้านความมี
การยอมรับความมีเหตุผลยอมรับความแตกตางหลากหลาย
วินัยจะสามารถควบคุมดูแลตนเองให้ประพฤติ ปฏิบัติมีสุข
ทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม
นิ สั ย อั น ดี มี ค วามอดทน อดกลั้ น ควบคุ ม ตนเอง และ
เกลียวกันในลักษณะเชนนี้เรียกอีกอยางว่าความสมานฉันท์
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมความมีวินัยเป็นคุณธรรม
คุณลักษณะเชิง พฤติกรรมผู ที่มีค วามสามัค คีคือ ผู้ที่เปดใจ
ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อสังคมปัจ จุบัน การควบคุมพฤติกรรม
กว้ างรับ ฟงความคิ ดเห็น ของผู อื่น รู บทบาทของตนทั้ง ใน
ของตนให้เหมาะสมกับกฎระเบียบและสุขนิสัยอันดีที่เป็น
ฐานะผู น าและผู ต ามที่ ดี มี ค วามมุ งมั่ น ตอการรวมพลั ง
ประโยชน์ในระยะยาวต่อตนเองนั้นจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ชวยเหลื อเกื้อ กูล กัน เพื่ อใหการงานส าเร็จ ลุล วงสามารถ
การเรียนรู้ในเรื่องการควบคุมตนเอง (Self-control)
แกปญหาและขจัดความขัดแยงไดเปนผูที่มีเหตุผล ยอมรับ
1.5 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ความแตกตางความหลากหลายทางวั ฒนธรรมความคิ ด
ด้านความสุภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ความเชื่อ พรอมที่จ ะปรับตัวเพื่ออยู ร วมกันอยางสันติและ
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
สมานฉันท
ความสุภ าพ เป็นบ่อ เกิดแห่ง การเปลี่ ยนแปลงทางปัญญา
1.8 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริง ที่นักเรียนต้องเผชิญ ดัง ที่
ด้านความมีน้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) กล่าวว่า เด็ก
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
และเยาวชนผู้ที่ ได้ รับ การบ่ มเพาะคุณ ธรรมในด้า นความ
เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา และเป็นเรื่อง
สุภ าพจะมีกริ ยามารยาทที่ดีเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
จาเป็นในชีวิตจริงที่นักเรียนต้องเผชิญดังที่ (รชาดา สมทรัพย,
วัฒนธรรมไทย ไม่ก้าวล่วงใช้กิริยาหรือวาจาทาร้ายจิตใจ
2551) กล่าวว่าความมีน้าใจไววาคือความจริงใจที่ไมเห็นแก
หรือสิทธิของผู้อื่นความสุภาพเป็นคุณธรรมที่สาคัญอย่างยิ่ง
เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเองแตเห็นอกเห็นใจเห็นคุณคา
ต่อสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก
ในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสใหความสนใจใน
เข้ามาอย่างรวดเร็ว
ชีวิตความเปนอยูของผูอื่นและพรอมที่จะใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน
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2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ านความขยั น และด้ า นความมี วิ นั ย
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เนื่องด้วยเป็นคุณธรรมที่สาคัญต่อสังคมปัจจุบัน ในสังคมที่
แท่นวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
เป็นบริโภคนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ รุดหน้า
จ าแนกตามข้อมูล ระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง
ไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เด็กและเยาวชนเคยชินกับการได้มาใน
วุฒิการศึกษาสูงสุด และอาชีพผู้ปกครอง
สิ่ง ที่ตนต้องการอย่างรวดเร็วง่ายดาย ขาดการยับยั้ง ชั่ง ใจ
2.1 จาแนกตามข้อมูลระดับชั้นของนักเรี ยน
หรือความรั้งรอที่จะทาสิ่งต่างๆ ตามกาลเทศะและเงื่อนเวลา
ในความปกครอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
อันเหมาะสม ซึ่ง การปลูกฝัง ไว้ซึ่ง คุณธรรมความขยันหรือ
ด้านความขยัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
การสอนให้เด็กเห็นคุณค่ าของการลงทุน ลงแรงทาในสิ่ง ที่
0.05 โดยที่ผู้ปกครองของนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
สมควรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต จัดได้ว่าเป็น
1-3 จะมีส่วนร่วมมากกว่า ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก และเยาวชนที่ จ ะฝึ ก การ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่
ควบคุมตนเองคุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อสัง คมปัจ จุบัน
กาหนดไว้ว่าการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
การควบคุมพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับกฎระเบียบ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่น
และสุขนิสัยอันดีที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อตนเองนั้น
วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
จัด ได้ ว่ าเป็น ส่ วนหนึ่ง ของการเรี ยนรู้ ในเรื่ อ งการควบคุ ม
30 จ าแนกตามระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง ที่
ตนเอง อันมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เด็กและเยาวชน
แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และปฏิสัมพันธ์ที่ตน
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองให้ความสาคัญใน
มีอยู่ได้อย่างราบรื่น และเกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไม่ยึด
ด้ า นความขยั น ในการเอาใจใส่ ใ นแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ไม่
เอาความต้องการ ณ ปัจจุบันของตนเป็นที่ตั้ง นอกจากนั้น
เหมือนกัน ซึ่งผู้ปกครองให้ความสาคัญกับผู้เรียนในระดับชั้น
การมีวินัยในตนเองนั้นยังมีความสัมพันธ์ทางบวกแรงจูงใจใฝ่
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มากกว่า เนื่องจากเป็นเด็กที่ต้องได้รบ
สัมฤทธิ์
การเพาะบ่ ม ในด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เนื่ อ งจากการ
2.3 จ าแนกตามอาชีพ ผู้ปกครอง โดยรวม
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ อย่างรวดเร็ว ไปสู่
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความประหยัด ด้าน
วัย รุ่ น ดั ง ที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2550)
ความสุ ภ าพ ด้ า นความสะอาด และด้ า นความสามั ค คี
กล่าวไว้ว่า เด็กและเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมใน
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง
ด้านความขยันจะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตน จะ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ว่าการพัฒนาแบบมีส่วน
สามารถทางานที่ ได้ รับมอบหมายจากโรงเรี ยนจนส าเร็ จ
ร่วมของผู้ปกครองในการส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ลุล่วงโดยเร็วด้วยความใส่ใจ และนอกเหนือจากงานที่ได้รับ
นักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
มอบหมายจากโรงเรียนแล้ว เด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จาแนกตามอาชีพที่แตกต่าง
ความขยันยัง จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่าง
กันจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรมแตกต่าง
สม่ าเสมอ ทั้ ง ยั ง มี ค วามหมั่ นเพี ย รในการอุ ทิ ศ ก าลั ง กาย
กั น โดยด้ า นความประหยั ด พบว่ า ผู้ ป กครองที่ มี อ าชี พ
กาลังใจของตนให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
รับ จ้ า งทั่ ว ไป มี ส่ ว นร่ ว มมากกว่ า ผู้ ป กครองที่ มี อ าชี พ รั บ
2.2 จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยรวม
ราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิจและอาชีพเกษตรกรรม และ
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความขยัน และด้าน
ด้านความสุภาพ พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มี
ความมีวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ
ส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพ เกษตรกรรม ทั้งนี้อาจ
0.05 ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ว่าการพัฒนา
เป็นเพราะ คุณธรรมด้านความประหยัด ด้านความสุภ าพ
แบบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ด้านความสะอาด และด้านความสามัค คี เป็นคุณ ธรรมที่
จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นบ้ า นแท่ น วิ ท ยา สั ง กั ด
สาคัญอย่างยิ่งต่อสังคมปัจจุบัน ซึ่งกระแสบริโภคนิยม และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จ าแนก
วัตถุนิยมไหลบ่าเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทย ส่ง ผลให้เด็กและ
ตามวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
เยาวชนไทยจ านวนไม่ น้อ ยให้ ค วามส าคั ญกั บ วัต ถุสิ่ง ของ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแตกต่ า งกั น โดยในด้ า นความขยั น
อาทิ เช่นโทรศัพท์มือถือ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ จน
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูง กว่ามัธยมศึกษา และ
เกิดความทะยานอยากและมีค วามต้องการใช้จ่ายเกินตน
ผู้ปกครองที่มีวุ ฒิการศึกษาระดับมั ธ ยมศึก ษา มีส่ วนร่ว ม
ขาดการเก็บหอมรอมริบ จนหลายครั้ง ที่เด็กและเยาวชนที่
มากกว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งนี้
ขาดคุณ ธรรม ด้า นความประหยั ด รวมถึง คุณ ธรรม ด้า น
อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองเห็นความสาคัญในการส่ง เสริม
ความสุภาพ เนื่องจากการไหล่บ่าเข้ามาของวัฒนธรรมของ
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ชาวต่างชาติเข้ามาอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมไทยนอกจากเป็น
3.
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ . (2559).
เอกลักษณ์ของชาติแล้ว วัฒนธรรมไทยยัง ช่วยกล่อมเกลา
ความสาคัญของการสร้าง ครอบครัว คุณธรรม.
จิตใจให้สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
กรุงเทพฯ: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังที่ อุดมศักดิ์ ภาระ
จากัด.
พฤติ (2555) ได้กล่าวว่า ให้ชาติใดชนใดก็ตามถ้าได้ปฏิบัติ
4.
อรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์ . และคณะ. (2560). การศึกษา
ตนอยู่ในความสุภาพ สังคมย่อมมีความสงบสุขร่มเย็น น่าอยู่
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด
น่าอาศัย ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่า
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ. คณะศึ ก ษาศาสตร์
อารยประเทศอย่างแท้จริง รวมถึงการเพาะบ่มคุณธรรมด้าน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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