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ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
The Program of Basic Moral Development 

for Mathayomsuksa Students1 

 
สชุาติ สขุราช2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ง้นี ม้ีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพื น้ฐาน 
ของนกัเรียนในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เพื่อพฒันาโปรแกรมการพฒันาตนเอง  
ด้านคุณธรรมพืน้ฐาน และเพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการพัฒนาตนเอง 
ด้านคุณธรรมพืน้ฐาน โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนพึ่งตนเอง จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในงานวิจัย คือโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา แบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐาน  แบบประเมินผลการพฒันาคุณธรรม
พืน้ฐานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรม แบบประเมินความเหมาะสม  
ของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ค่าสถิติ  
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน
พบว่ามี 4 ด้านที่ต้องได้รับการพัฒนาจากทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวินัย  
ด้านความสามคัคี ด้านความประหยดั และด้านความมีน า้ใจ จากการพฒันาโปรแกรม 
 
1วิทยานิพนธ์หลกัสตูรครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการนวตักรรมเพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช 
2นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการนวตักรรมเพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช 
3อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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การพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานฯมีองค์ประกอบคือ วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม  
ค าชีแ้จงในการปฏิบัติตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานฯ  กิจกรรม 
การพฒันาตนเอง ระยะเวลาของโปรแกรม เนือ้หาของโปรแกรม และการวดัและการ
ประเมินผล มีค่าประสิทธิภาพจากการทดลองโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ เท่ากับ 
79.83/83.25 และประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานฯ 
ด้านความรู้ของนักเรียนเก่ียวกับคุณธรรมพืน้ฐานทัง้ 4 ประการ มีคะแนนเฉลี่ยก่อน 
การพัฒนา ร้อยละ 63.08 หลงัการพัฒนาร้อยละ 93.50 ผลการประเมินระดับการ
พฒันาคณุธรรมพืน้ฐานทัง้ 4 ด้านพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการพฒันาร้อยละ 76.00 
หลงัการพัฒนาร้อยละ 98.50 ตลอดถึงครูและผู้ปกครองมีความคิดเห็นในระดับ
เหมาะสมมากตอ่ความรู้ เร่ืองคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน โรงเรียนเอกชน นกัเรียน

ระดบัมธัยมศกึษา 
 
Abstract 
 This purposes of this research were studying the problems of the unmoral 
students in Matthayomsuksa school, develop the Program of Basic Moral  
Development, examine the effectiveness of the Program of Basic Moral  
Development. The subjects were 30 students who studied in Matthayomsuksa 
3 in the first semester, in academic year 2556 at Phuengton - eng school.  
The instruments were the Program of Basic Moral Development for athayomsuksa 
Students, basic Moral evaluation, Basic Moral Development evaluation, 
 a questionnaire of satisfaction of the Program, the evaluation of the 
Program of Basic Moral Development for Mathayomsuksa Students. The data 
were analyzed by means, percentage, standard deviation and content nalysis. 
The results of the study revealed that. The students had unmoral 4 parts such 
as disciplinary, harmony, economize and generously, The Program of Basic 
Moral Development for Mathayomsuksa Students consisted of principles, 
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objective, explanation, time, contents and evaluation. The efficiency of the Program 
of Basic Moral Development for Mathayomsuksa Students met the criterion of 
79.83/83.25. The significance of the program was at a high level, The effectiveness 
of the Program of Basic Moral Development. Found that the knowledge of the 
student about the basic moral 4 parts. Before using the program was at 63.08 
and after was at 93.50. The results of the Basic Moral Development evaluation 
before was at 76.00 and after was at 98.50. And the satisfactions towards the 
knowledge was at a high level. 
Keywords : Program of Basic Moral Development; Private School; Secondary 
                    School Student. 
 
บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญอันเนื่องมาจากผลของการพัฒนา 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร  
สิ่งอ านวยความสุขสบายแก่มนุษย์เกิดขึน้อย่างมากมาย วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคมไทยถกูเบี่ยงเบนไปสูร่ะบบใหม่ที่เน้นความเจริญด้าน
วตัถทุ าให้มนษุย์เห็นแก่ตวัมากขึน้ละทิง้ความชอบธรรมน าความเสื่อมโทรมมาสูส่งัคม 
และการสือ่สารมิได้เป็นหลกัประกนัได้วา่เป็นหนทางที่จะสร้างสงัคมไปสูค่วามก้าวหน้า 
สิ่งต่างๆ เหล่านีก้ลบัเป็นตัวแปรที่สร้างปัญหาให้กับสงัคมโดยเฉพาะด้านคุณธรรม  
ของเยาวชนไทย 
 กรมวิชาการได้กล่าวไว้ด้วยว่า ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว เป็นโลกที่ไร้พรมแดน มีการสื่อสารความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจ ากัด  
การแข่งขนักนัพฒันาทางด้านอตุสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทัง้การแข่งขนั
ทางการค้า มีคา่นิยมทางวตัถสุงูมาก เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั มุง่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวกมากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การเกิดภาวะวิกฤติดังกล่าวท าให้หลายฝ่าย  
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มีความเห็นว่าสังคมในปัจจุบันเกิดการลดหย่อนในการอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชน  
ของชาติมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเอง 
โดยสถานศึกษาควรได้จัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองศีลธรรม เพื่อน าไปสู่ 
การปฏิบตัิที่ยัง่ยืนและเป็นพลเมืองดีของสงัคมตอ่ไป (กรมวิชาการม, 2544) 
 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ยงัมีแนวคิด ในการพฒันาด้านต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ เป็นไปตามล าดับขัน้ตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสงัคมไทย รวมทัง้
เสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน คุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย 
ความเพียร จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้ในระดับ
ปัจเจกครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2555) 
 พยุงศกัดิ์ จันทรสริุนทร์ (2541, 1) กล่าวว่า การพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน
หรือสถานศกึษา นบัได้วา่เป็นหลกัการท่ีชอบด้วยเหตผุล เป็นพลงัที่ปลกุเร้าบางคนให้มี
คุณภาพในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่มนุษย์ชน
คุณธรรมเป็นหลกัแห่งความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าสถาบันการศึกษาใดก็ตาม 
การเปลีย่นแปลงทัง้หลายที่ชอบด้วยเหตผุลย่อมอยู่ในห้วงแห่งคณุธรรมทัง้สิน้ สิ่งทัง้หลาย
อนัเป็นองค์ประกอบของกระบวนการชีวิตจึงอยูอ่ยา่งสมัพนัธ์กนัและสมดลุกนั 
 จิตถนอม กงสะเด็น (2552 : 17 – 18 ) กล่าวว่าการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
มีจดุมุง่หมายที่ส าคญั 2 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันาเยาวชนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์
ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ประการหนึง่ และ 2) มีคณุธรรม จริยธรรม มีวฒันธรรมในการด ารงชีวิต รู้จกัรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิหน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งจุดมุ่งหมาย  
ทัง้ 2 ประการจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่ขึน้อยู่กบัการบริหารและการจดัการของ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคญัโดยมีคณะครูในโรงเรียน เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบสนบัสนนุ
ด้วยการด าเนินงานจึงบรรลผุล 
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 กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายเ ร่ง รัดการปฏิ รูปการศึกษา  
โดยยึดคุณธรรมน าความ รู้ส ร้างความตระหนักส านึกในเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเ ป็นพืน้ฐาน 
ของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือ ของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนั
ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้  
และอยู่ดีมีสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ,2549) ดังนัน้ เพื่อให้ 
การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่ 
การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม คณุธรรมพืน้ฐาน ที่ควรเร่งปลกูฝัง ต้องการให้เกิดขึน้  
กบัผู้ เรียน และเยาวชน ได้แก่ ขยนั ประหยดั ซื่อสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาด สามคัคี และ 
มีน า้ใจ 
 จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยพบว่าการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐานเป็นสิ่งที่
จะต้องได้รับการพฒันา  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในการพฒันาคณุธรรม โดยใช้หลกัการ
พฒันาตนเอง การวิจยัโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาครัง้นี ้ได้ออกแบบและพฒันาจากการศึกษาหลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎี รวมทัง้ผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีการน าไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในสถานศึกษา ระดบั
มธัยมศกึษา 
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจยัและพฒันาโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ
ดงันี ้
 ระยะที่  1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  
330 คน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราชเขต 2 มีด้วยกนั 3 ขัน้ตอน 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดประชากรในการประเมินคณุธรรมพืน้ฐานประชากรได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอ าเภอช้างกลางจังหวดันครศรีธรรมราชจ านวน 
330 คน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราชเขต 2 
 ขัน้ตอนที่ 2 สร้างแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐาน เพื่อประเมินพฤติกรรม
คณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาโดยน าเอาคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ  
มีรายละเอียดทัง้ 8 ประการดังนี  ้1)คุณธรรมด้านความขยัน  2) คุณธรรมด้าน 
ความประหยัด 3)  คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 4)  คุณธรรมด้านความมีวินัย  
5) คุณธรรมด้านความสุภาพ 6) คุณธรรมด้านความสะอาด 7) คุณธรรมด้านความ
สามคัคี 8) คณุธรรมด้านความมีน า้ใจ 
 2. สร้างแบบประเมินคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ
เก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของครูผู้ สอนในระดบัชัน้มัธยมศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ลกัษณะ
ของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนวดั 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบ
ค าถามปลายเปิด 
 3. น าแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐานที่สร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมลู   
 1. น าแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐาน ฉบับที่ 1 พร้อมทัง้หนังสือของบัณฑิต
วิทยาลยั ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรม
พืน้ฐาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content  Validity)ภาษาที่ใช้และน ามาหา
ค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index of ItemObjective Congruence : IOC) 
ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าทั ง้แต่  1.0 ขึ น้ไปถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ 
ที่ยอมรับได้  ไ ด้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อระหว่าง  1 .00  และค่าดัชนี 
ความสอดคล้องทัง้ฉบับอยู่ที่  1.0 แสดงว่าประเด็นค าถามของแบบสอบถามมี 
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ร้อยละ 91  
 2. น าแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
ของผู้ เช่ียวชาญแล้วไปใช้กับครูผู้ สอน 30 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากครูที่มี
ประสบการณ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา มีเกณฑ์การเลอืกดงันี ้   
    2.1. เป็นครูผู้สอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
  2.2. มีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปีโดยมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้  
 2.2.1 ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง
นดัหมายก าหนดวนัเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  2.2.2 ด าเนินการสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง 
 ขัน้ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  
 จากขัน้ตอนประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Standard Deviation (SD) 
 ระยะที่  2 พฒันาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
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 ขัน้ตอนที่ 1 ออกแบบโปรแกรมโดยก าหนดกรอบแนวและคิดร่างโปรแกรม
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพื น้ฐานส าหรับนักเ รียนระดับมัธยมศึกษา จาก  
การสงัเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 มาสร้างโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ฉบบัโครงร่าง
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ พร้อมทัง้แก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ ซึง่โปรแกรมฉบบัร่างมีรายละเอียดดงันี  ้
 1. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม   
 2. ค าชีแ้จงในการปฏิบตัิตามโปรแกรมพฒันาตนเองฯ  
 3. กิจกรรมการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ติดตามการพฒันาตามโปรแกรมพฒันา
ตนเองฯ  
 4. ระยะเวลาของโปรแกรม  
 5. เนือ้หาของโปรแกรม พิจารณาจากแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐานและศึกษา 
การออกแบบโปรแกรม โดยค านึงถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
 6. การวัดและการประเมินผล ได้จากการทดสอบความรู้ในโปรแกรมและ  
การสงัเกตพฤติกรรมการพฒันาตนเองตามโปรแกรมพฒันาตนเองฯ 
 ขัน้ตอนที่  2 ประเมินโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐาน  
โดยน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบพร้อมทัง้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบประเมินผล และให้ครูผู้มีสว่นเก่ียวข้องประเมินผลความเหมาะสม
ของโปรแกรมตามแบบประเมินความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม  
ของโปรแกรมพฒันาตนเองฯ ซึง่มีรายละเอียดการสร้างแบบประเมินดงันี ้
 1. ออกแบบการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาตนเองฯ 
 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทัว่ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแบบประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมการพฒันาตนเองฯตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบค าถามปลายเปิด  
 2. น าแบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ที่สร้างขึน้
ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินความเหมาะสม ตรวจสอบความเที ่ยงตรง 
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ของเนือ้หา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ เพื่อหา
ประสทิธิภาพของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ โดยมีวิธีการดงันี ้  
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพ ของโปรแกรมการพฒันาตนเอง
ด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา ตามเกณฑ์ 75/75 สามารถหา
โดยใช้สตูร E1 / E2 ทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัจนัดี ที่ไม่ใช่กลุม่
ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
 2. สรุปผลและประเมินผลการทดลองโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้มี  
ส่วนเก่ียวข้องกับการทดลองใช้โปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ตามแบบสอบถามความพึง
พอใจของโปรแกรม และแบบประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมพื น้ฐาน และ  
น าผลการทดลองไปปรับปรุงโปรแกรมฯ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม
และแบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียนที่ผู้วิจยัได้สร้างขัน้ตามขัน้ตอนดงันี ้ 
  2.1. ศกึษาเอกสารทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และออกแบบการสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของโปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย  ตอนที ่ 1 
แบบสอบถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการพัฒนา 
ตนเองฯ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบค าถามปลายเปิด  
 2.2. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา ภาษาและความสอดคล้องของเคร่ืองมือ โดยหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC) 
 2.3. น าแบบสอบถามความพงึพอใจของโปรแกรม ไปจดัท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ฉบบัสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
และสรุป 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมข้อมลู น าแบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของโปรแกรม และแบบประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐาน  
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ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้วน าไปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนและ  
ผู้ ที่เ ก่ียวข้องในแต่ละขัน้ตอน จ านวน 30 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากครู 
ที่มีประสบการณ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา มีเกณฑ์การเลอืกดงันี ้
 1. เป็นครูผู้สอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
 2. มีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปีโดยมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้  
 2.1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
นดัหมายก าหนดวนัเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2.2 ผู้ วิจัยด าเนินการสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง 
 ขัน้ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการประเมิน จากขัน้ตอนแบบประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โดยสถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่า เฉลี่ย  และ 
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (SD)  
 ระยะที่  3 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
 ขัน้ตอนที่  1 ใช้จริงโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ  ที่ เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง  
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 1.1 โดยผู้วิจยัได้ท าหนงัสอืบนัทกึเสนอขอความร่วมมือในการใช้จริงโปรแกรม
การพฒันาตนเองฯจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เพื่อออก
หนงัสอืถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพึง่ตนเอง 
 1.2 ก าหนดระยะเวลาในการใช้จริงโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯเพื่อหาค่า
ประสิทธิผลของโปรแกรม ผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาตัง้แต่วันที่  28 เมษายน2557  
ถึงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 30 วนั    
 1.3 เตรียมการเพื่อการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯโดยการขอ
ความอนุเคราะห์สถานที่ห้องประชุมโรงเรียนพึ่งตนเอง เพื่อนดัพบนกัเรียนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2557 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

161 

 1.4 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจัดอบรม และผู้ รับผิดชอบใน
สว่นตา่งๆ เพื่อชีแ้จงให้ทราบถึงรายละเอียดในการจดัการอบรมรวมทัง้ประสานงานกบั
ผู้ เป็นวิทยากรและผู้ เข้ารับการอบรมเพื่อการเตรียมตวัลว่งหน้า 
 1.5 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม ได้แก่ เอกสารในการ
ฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 1.6 จดัเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อปุกรณ์ในการ
ฝึกอบรม  สือ่ในการใช้ฝึกอบรม 
 1.7 ด าเนินการทดลองตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ  โดยมีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
  1.7.1 ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2557 
  1.7.2 จั ด ก า ร อ บ รม ต า ม โ ป ร แ ก ร ม ก า รพัฒน า ต น เ อ ง ด้ า น ฯ 
ในวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2557 รวมระยะเวลา 2 วนั 
  1.7.3 หลังจากการฝึกอบรม เป็นการติดตามการพัฒนาตนเองตาม
โปรแกรมการพฒันาตนเองฯ โดยให้เด็กไปพฒันาตนเองโดยท าตามรายละเอียดของ
โปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามตัง้แต่วันที่ 30 
เมษายน 2557 ถึงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 27 วนั 
  1.7.4 ประชมุครัง้ที่ 2 สรุปผลการใช้จริงโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ โดย
เชิญผู้ปกครองเด็กนกัเรียนที่เข้ารับการพฒันาตนเองตามโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ 
ได้เข้าร่วมประชุมและแนะน าข้อแสนอแนะต่อผู้ วิจัยเพื่อน าไปประเมินแบบประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียน ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2557  
 ขัน้ตอนท่ี 2 สอบถามความเห็นของครูและผู้ปกครองต่อโปรแกรมการพฒันา
ตนเองฯตามแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ตามแบบสอบถามและแบบประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียนที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ตามขัน้ตอนดงันี ้
 1. ศกึษาเอกสารทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และออกแบบการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจของโปรแกรม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่  
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม เก่ียวกับความคิดเห็น 
ในการพัฒนาตนเองฯ ลักษณะของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนวัด 5 ระดับ ตอนที่  3 
ข้อเสนอแนะอื่นๆมีลกัษณะแบบค าถามปลายเปิด 
 2. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้หา ภาษาและความสอดคล้องของเคร่ืองมือ  โดยหา 
ค่าดชันีความสอดคล้อง (index of item objective congruence : IOC) ของความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญเพื่อพิจารณา  
 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ที่ประกอบด้วยเกณฑ์  
การประเมินที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลองตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2  
ไปจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของโปรแกรม ฉบับสมบูรณ์เพื่ อใ ช้ใน  
การเก็บข้อมลูและสรุปผล 
 
ผลการศึกษา 
 ระยะที่ 1 ผลการประ เมิ นพฤติ ก ร รมคุณธรรมพื น้ ฐานของนัก เ รี ยน 
ในสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา สรุปได้ว่า พฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียน 
ที่ต้องได้รับการพฒันาอยา่งเร่งดว่นได้แก่ ความมีวินยั ความสามคัคี   
ความประหยดั ความมีน า้ใจ   
 ระยะที่  2 ผลของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ซึง่โปรแกรมฉบบัร่างมีรายละเอียดดงันี ้
 1. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม บอกถึงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมการสอนที่
สอดแทรกการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมในสถานศกึษา  
 2. ค าชีแ้จงในการปฏิบตัิตามโปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา และวิธีการใช้  
 3. กิจกรรมการพัฒนาติดตาม เป็นกิจกรรมที่ติดตามผลการพัฒนาตาม
โปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย  
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  3.1 กิจกรรมพฒันาโรงเรียนของฉนั   
  3.2 กิจกรรมอาสาดแูลสิง่แวดล้อม   
  3.3 นิทานอา่นสนกุเพื่อพฒันาคณุธรรม   
  3.4 กิจกรรมสมดุบนัทกึความดี   
  3.5 กิจกรรมการพฒันาความมีวินยั   
  3.6 กิจกรรมติดตามความประหยดั 

 4. ระยะเวลาของโปรแกรมผู้ วิจัยได้พิจารณาตามเนือ้หาในโปรแกรมและ
ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาตนเองตามโปรแกรมพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
 5. เนือ้หาของโปรแกรม พิจารณาจากแบบประเมินคุณธรรมพืน้ฐานและ
ศึกษาการออกแบบโปรแกรมโดยค านึงถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 6. การวดัและการประเมินผล ได้จากการทดสอบความรู้ในโปรแกรม และการ
สงัเกตพฤติกรรมการพฒันาตนเองตามโปรแกรมพฒันาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ (IOC) ผลสรุป สามารถน าไปใช้
ได้ โดยผลการออกแบบและพฒันาโปรแกรมมีค่าเฉลี่ย  )32.4( X  อยู่ในระดับมาก
ความคิดเห็นของครูมีค่า เฉลี่ย )90.3( X  อยู่ ในระดับมาก และความคิดเห็น 
ของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย )78.3( X  อยู่ในระดบัมาก และผลการหาค่าประสิทธิภาพ
E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 75/75 มีค่าเท่ากบั 79.83/83.25 ปรากฏว่าโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีประสิทธิภาพ  
ในระดับดี 
 ระยะที่  3 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
   ในขัน้ตอนการหาประสิทธิผลของโปรแกรม ผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างในการใช้จริงโปรแกรมได้แก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมปีที่ จ านวน 30 คน และ
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เค ร่ืองมือในการวิจัยไ ด้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ โปรแกรม และ  
แบบประเมินผลการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐาน สรุปได้วา่  
 ความคิดเห็นของครู ต่อการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาความมีวินัย  
มีค่าเฉลี่ย )30.4( X  อยู่ในระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีค่าเฉลี่ย 

)30.4( X  อยูใ่นระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ย )32.4( X  
อยู่ในระดบัมาก และหลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ มีค่าเฉลี่ย )32.4( X  อยู่ใน
ระดบัมาก ข้อแสนอแนะสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมควรเพิ่มกิจกรรมให้มากกว่าที่ระบุ 
ลงใน โปรแกรมการพฒันาตนเอง และการจดักิจกรรมความมีการปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการออกแบบหลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีวินยั 
มีค่าเฉลี่ย )53.4( X  อยู่ในระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีค่าเฉลี่ย 

)60.4( X  อยูใ่นระดบัมาก หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ย )44.4( X  
อยูใ่นระดบัมาก และหลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ  
มีค่าเฉลี่ย )67.4( X  อยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ค าชีแ้จงในโปรแกรม
ยงัไม่ละเอียดและเข้าใจยาก ส่วนเร่ืองกิจกรรม ควรเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เด็กมีเวลาว่าง
ตอนเลกิเรียนมากเกินไป และควรจดักิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 
 ผลการพฒันาด้านความรู้เร่ืองคุณธรรมด้านความมีวินัยมีค่าเฉลี่ย )43.9( X  
ด้านความสามัคคี  มีค่าเฉลี่ย )60.9( X  ด้านความประหยัดมีค่าเฉลี่ย )17.9( X   
ด้านความมีน า้ใจมีค่าเฉลี่ย )20.9( X  และ ร้อยละ ของผลด้านความรู้เท่ากับ 93.50 
สรุปผลการประเมิน ผา่นการประเมิน 
 ผลด้านการพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐานด้านความมีวินัยมีค่าเฉลี่ย  )00.5( X

ด้านความสามคัคีมีคา่เฉลีย่  

)93.4( X  ด้ า น ค ว า มป ร ะ หย ัด ม ีค ่า เ ฉ ลี ่ย )87.4( X  ด้ า นค ว า มม ีน า้ ใ จ  
มีค่าเฉลี่ย  )90.4( X  และร้อยละของผลการพัฒนาเท่ากับ 98.50 สรุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนาในด้านความมีวินัย  สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุก  
มีค่า เฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่า เฉลี่ย  )00.5( X  กิจกรรมการติดตาม 
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มีค่าเฉลี่ย )43.17( X และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 91.41 สรุปผลการประเมิน 
ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนา ในด้านความสามัคคี สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุก  
มีค่า เฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่า เฉลี่ย )00.5( X กิจกรรมกา รต ิดตาม 
ม ีค ่า เ ฉลี ่ย )80.17( X และ ร้อยละของกา รพ ัฒนา  ร้ อยละ  92 .8 7  สร ุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนาในด้านความประหยัด สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุก  
มีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X แบบทดสอบมีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X ก ิจกรรมการต ิดตาม 
มีค ่า เ ฉลี ่ย )67.16( X และ ร้อยละของการพ ัฒนา  ร้อยละ  88 .89  สรุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 ผลคะแนนการพัฒนาในด้านความมีน า้ใจ สรุปได้ว ่า นิทานอ่านสนุก  
มีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X แบบทดสอบมีค ่า เ ฉลี ่ย )00.5( X ก ิจกรรมการต ิดตาม 
มีค ่า เฉลี ่ย )90.16( X และร้อยละของการพ ัฒนา ร้อยละ 88 .9 .67  สรุปผล 
การประเมิน ผ่านการประเมิน 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจ ัยเ ร่ืองโปรแกรมการพัฒนาตนเอง  
ด้านค ุณธรรมพื น้ฐานส าหรับน ัก เรียนระด ับม ัธยมศ ึกษา ผู้ ว ิจ ัยขอเสนอ ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1 จากการศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานของนักเรียน 
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  พบว่าพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ  
ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 จากผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานพบว่า
พฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก )89.3( X เมื่อพิจารณา 
รายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ ความสภุาพ  

)60.4( X  ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความสะอาด )40.4( X ความมีวินัยความ 
มีน า้ใจ )40.3( X  และความประหยดั ความสามคัคี )30.3( X  
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 สรุปได้ว่าพฤติกรรมคุณธรรมพืน้ฐานที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
มีอยู่ด้วยกนั 4 ประการได้แก่ 1) คณุธรรมด้านความมีวินยั 2) คณุธรรมด้านความสามคัคี 
3) คณุธรรมด้านความประหยดั และ 4) คณุธรรมด้านความมีน า้ใจ 
 จากผลการศกึษาพฤติกรรมคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในสถานศกึษาระดบั
มธัยมศึกษา พบว่าคุณธรรมพืน้ฐานที่นกัเรียนต้องได้รับการพฒันามี 4 ประการ คือ 
ด้านการมีวินัย ด้านความสามัคคี ด้านความประหยัด และด้านความมีน า้ใจ  
โดยสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการโดย  
โดยยึดคุณธรรมน าความ รู้ส ร้างความตระหนักส านึกในเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน  
ของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือ ของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา
และสถาบนัการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ และอยู่ดีมีสขุ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2549) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานได้น าแนวทางนีสู้ก่ารปฏิบตัิโดยผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรม และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและสนับสนุนสถานศึกษาอย่างน้อย 3,000 แห่ง  
ให้สามารถ พฒันาเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผล ด้วยระบบจัดการความรู้เพื่อเรียนรู้ 
จากโรงเรียนที่มีผลงานดี เด่น การจัดตลาดนัดคุณธรรม การน าเสนอหลักสูตร  
แนวทางการจดักิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างนอกจากนีย้งัน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล สู่การบริหารงานทุกระดับและบูรณาการ  
ในการพฒันาบคุลากรทกุหลกัสตูร 
 ตอนที่  2 จากการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยแบ่งผลการพัฒนาออกเป็น 
สองอย่างดังนี ้ 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ จากครูผู้สอน
ในระดับชัน้มัธยมศึกษา จ านวน 30 คน สรุปได้ว่าแบบประเมินความเหมาะสม 
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ของโปรแกรมการพฒันาตนเองตามรายการประเมิน ซึง้ทางผู้วิจยัได้แยกออกเป็นรายด้าน 
มีคา่เฉลีย่อยู ่ )32.4( X  และระดบัการประเมินอยูใ่นระดบั มาก 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ จากครูผู้สอน
ในระดับชัน้มัธยมศึกษา จ านวน 4 คน และผู้ปกครอง จ านวน 16 คน พบว่าความ
คิดเห็นของครูในการพัฒนาตนเองตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ สรุปได้ว่า 
การออกแบบหลกัสูตรความมีวินัย ความสามัคคี ความประหยดั และความมีน า้ใจ 
มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่  )90.3( X  อยู่ ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู้ ปกครอง 
ตอ่การออกแบบหลกัสตูรความมีวินยั ความสามคัคี ความประหยดั และความ มีน า้ใจ 
มีคา่เฉลีย่ )78.3( X  อยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการหาประสทิธิภาพของโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 75/75 ด้วยการทดลองกับนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดจันดี จ านวน 30 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพ 
ของโปรแกรมการพฒันาเท่ากับ 79.83/83.25 โดยถือว่าโปรแกรมการพฒันาตนเองฯ 
มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 จากผลการออกแบบโปรแกรมและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการพฒันา
ตนเองด้านคณุธรรมพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบั โดยจากการทดลองนกัเรียนโรงเรียน
วดัจันดีมีการพัฒนาเพิ่มขึน้ทัง้ในด้านความรู้และพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งทาง
ผู้วิจยัได้ออกแบบและพฒันาโปรแกรมมีขัน้ตอนอยูด้่วยกนั 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
 1. วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม   
 2. ค าชีแ้จงในการปฏิบตัิตามโปรแกรม 
 3. กิจกรรมการพฒันาติดตาม ประกอบด้วย กิจกรรมพฒันาโรงเรียนของฉนั 
กิจกรรมอาสาดแูลสิง่แวดล้อม อา่นนิทานสนกุเพื่อพฒันาคณุธรรม กิจกรรมสมดุบนัทึก
ความดี  
กิจกรรมการพฒันาความมีวินยั และกิจกรรมติดตามความประหยดั 
 4. ระยะเวลาของโปรแกรม 
 5. เนือ้หาของโปรแกรม 
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 6. การวดัและการประเมินผล 
 จากผลการทดลองโปรแกรมฉบบัร่างพบว่ามีค่า IOC 1.0 สามารถน าไปพฒันา
คุณธรรมพื น้ฐานได้ ซึ่ งกระบวนการสร้างโปรแกรมก็ได้พัฒนาตามแบบของ  
ทาบา (Taba, 1962 : 345-379 อ้างถึงใน นฤมล โชคเฉลิมวงศ์, 2553) ได้ก าหนดแนวทาง 
ในการออกแบบโปรแกรม โดยเร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
โดยการส ารวจปัญหาและความต้องการรวมทัง้ความจ าเป็นตา่ง ๆของสงัคม เพื่อน ามา
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร คดัเลือกและจัดล าดบัเนือ้หาวิชาเลือกและจดัล าดบั
ประสบการณ์เรียนจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ได้แก่ การประเมินผล และการตรวจสอบ 
ความคงที่ และความเหมาะสมในแต่ละขัน้ตอน ได้สอดคลองกบัแนวคิดการออกแบบ
การอบรมของ (พระสมโภชน์ โว้วงษ์, 2552) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูร
ศกึษาอบรมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อการครองชีวิตในวยัเรียน ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 2 
โดยมีวตัถุประสงค์ ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน พฒันาหลกัสตูรฉบบัร่าง ทดลองใช้หลกัสตูร 
และประเมินผลปรับปรุงหลกัสตูร โดยมีกลุ่มประชากร นกัเรียนช่วงชัน้ที่ 2จ านวน 30 
คน ผลการวิจัยพบว่า นักเ รียนมีความสนใจและมีความตัง้ใจตามแผนการจัดการ
ฝึกอบรมที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้ในด้านตา่งๆได้เป็นอยา่งดี 
 ตอนที่  3 จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ 
โดยผู้วิจัยได้สรุปมาเป็นรายด้านดังนี ้ 
 สรุปผลแบบสอบถามความพงึพอใจของโปรแกรม (ครู) จ านวน 9 คน  
 1. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ )30.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
 2. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ )30.4( X  อยูใ่นระดบั
มาก 
 3. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ )32.4( X อยู่ในระดบั
มาก 
 4. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ )32.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
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 สรุปผลแบบสอบถามความพงึพอใจของโปรแกรม(ผู้ปกครอง) จ านวน 21 คน 
 1. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ )53.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
 2. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความสามคัคี มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ )60.4( X  อยูใ่นระดบั
มาก 
 3. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความประหยดั มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  )44.4( X  อยู่ใน
ระดบัมาก 
 4. หลกัสตูรเพื่อพฒันาความมีน า้ใจ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ )67.4( X  อยู่ในระดบั
มาก 
 
 สรุปผลในด้านความรู้และระดับการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา 
 1. สรุปผลด้านการพฒันาระดบัความรู้ก่อนการพฒันาโดยการหาคา่เฉลีย่และ
ร้อยพบว่าก่อนการพฒันา ในด้านระดบัความรู้ด้านความมีวินยัมีค่าเฉลี่ย )83.6( X  
ในด้านความสามคัคีมีคา่เฉลีย่ )30.7( X  ในด้านความประหยดัมีคา่เฉลีย่ )10.5( X  
ในด้านความมีน า้ใจมีคา่เฉลีย่ )26.6( X  และคา่ร้อยละของคะแนนก่อนการพฒันาใน
ด้านความรู้ร้อยละ 63.08 และหลังจากการพัฒนา ในด้านความมีวินัย )43.9( X   
ด้านความสามคัคี )60.9( X  ในด้านความประหยดั )17.9( X  ในด้านความมีน า้ใจ 

)20.9( X  และค่าร้อยละของคะแนนหลงัการพัฒนาในด้านความรู้ ร้อยละ 93.50 
สรุปผลการประเมินการพฒันาตนเองในด้านความรู้ ผา่นการประเมิน 
  2. สรุปผลการพัฒนาในด้านระดับการพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐาน โดยการ 
หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านผลการประเมินก่อนการพฒันาคุณธรรม
พืน้ฐานด้านความมีวินยั ค่าเฉลี่ย )83.3( X  ด้านความสามคัคี ค่าเฉลี่ย )80.3( X  
ด้านความประหยัดค่าเฉลี่ย )80.3( X  ด้านความมีน า้ใจ ค่าเฉลี่ย )77.3( X  และ 
ร้อยละของผลก่อนการพฒันาร้อยละ 76.00 สว่นค่าเฉลี่ย ด้านผลการประเมินหลงัการ
พัฒนาคุณธรรมพืน้ฐานด้านความมีวินัย ค่าเฉลี่ย )00.5( X  ด้านความสามัคคี 
ค่ า เฉลี่ ย  )93.4( X  ด้ านความประหยัดค่ า เ ฉลี่ ย  34.87 ด้ านความมีน า้ ใ จ  
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ค่าเฉลี่ย )90.4( X  และร้อยละของผลหลงัการพัฒนาร้อยละ 98.50 สรุปผลการ
ประเมิน ผา่นการประเมิน 
 
 สรุปผลคะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาตนเองฯ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านความมีวินัย พบว่า คะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา  
ตนเอง จ านวน 30 คน ในด้านความมีวินยั สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย  

)00.5( X  แบบทดสอบมีค่า เฉลี่ย  )00.5( X  กิจกรรมการติดตามมีค่า เฉลี่ย  

)43.17( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 91.41 สรุปผลการประเมิน ผ่านการ
ประเมิน 

 2. ด้านความสามัคคี พบว่า คะแนนการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา จ านวน30คน ในด้าน 
ความสามัคคี สรุปได้ว่า นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย )00.5( X แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย  

)00.5( X  กิจกรรมการติดตามมีคา่เฉลีย่ )80.17( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อย
ละ 92.87 สรุปผลการประเมิน ผา่นการประเมิน 
 3. พบว่า คะแนนการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา จ านวน30คน ในด้านความประหยดั สรุปได้ว่า
นิทานอ่านสนุกมีค่าเฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย )00.5( X กิจกรรม 
การติดตามมีค่าเฉลี่ย )67.16( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 88.89 สรุปผล
การประเมิน ผา่นการประเมิน 
 4. พบว่า คะแนนการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา จ านวน 30 คน ในด้านความมีน า้ใจ สรุปได้ว่า
นิทานอ่านสนกุมีค่าเฉลี่ย )00.5( X  แบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย )00.5( X  กิจกรรมการ
ติดตามมีค่าเฉลี่ย )90.16( X  และร้อยละของการพฒันา ร้อยละ 88.67 สรุปผลการ
ประเมิน ผา่นการประเมิน 

 จากผลการหาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบว่าจากการสอบถามครูและผู้ปกครอง  
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ในด้านความพึงพอใจโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพืน้ฐานมีค่าเฉลี่ย  
ความพงึพอใจโปรแกรมการพฒันาตนเองในด้านการมีวินยัมีคา่ประสทิธิผล )42.4( X  
ในด้านความสามัคคีมีค่าประสิทธิผล )45.4( X  ในด้านความประหยัด  มีค่า
ประสิทธิผล )38.4( X  ในด้านความมีน า้ใจมีค่าประสิทธิผล )50.4( X  และจากผล
การศึกษาหาค่าประสิทธิผลในด้านระดับความรู้เร่ืองคุณธรรมพืน้ฐาน และระดับ 
การพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐานของนักเรียนพบว่าค่าระดับความรู้เร่ืองคุณธรรมพืน้ฐาน 
นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ขึน้ จากการวิจัยสรุปได้ว่าครูและผู้ ปกครองพึงพอใจ 
ในโปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และการพัฒนาตนเอง 
ด้านคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรียนในด้านระดบัความรู้ นกัเรียนมีระดบัความรู้ที่เพิ่มขึน้
ทัง้ 4 ด้าน และระดบัการพฒันา นกัเรียนมีระดบัการพฒันาที่เพิ่มขึน้ทัง้ 4 ด้าน จากการ
ใช้จริงที่โรงเรียนพึ่งตนเอง ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน โดยได้ท าการ
อบรม 2 วนั เพื่อชีใ้ห้เห็นถึงสภาพปัญหาการขาดคณุธรรม และอบรมคณุธรรม 4 ด้าน 
ได้แก่ ความมีวินัย ความประหยัด ความสามัคคี และความมีน า้ใจ โดยในการจัด
กิจกรรมการอบรมแตล่ะด้าน ทางวิทยากรได้มีการตัง้ค าถาม ให้นกัเรียนตอบ และมีการ
จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ท าให้นักเรียนมีความสนใจใน  
การฝึกอบรมเป็นอย่างดี และหลงัจากการจัดการอบรมเสร็จทางผู้ วิจัยก็ได้มีกิจกรรม
เป็นกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของแต่ละด้าน โดยผู้ วิจัยให้นกัเรียนไปปฏิบตัิตาม
โปรแกรมการพัฒนาตนเองเป็นเวลาต่อไปอีก 27 วัน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ
พฒันาตนเองตามโปรแกรมที่ผู้วิจยัได้ออกแบบไว้ โดยสอดคล้องกบัแนวคิดการออกแบบ
โปรแกรม ของ ทาบา (Taba, 1962 : 345-379 อ้างถึงใน นฤมล โชคเฉลิมวงศ์, 2553)  
ได้ก าหนดแนวทางในการออกแบบโปรแกรม โดยเร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการโดยการส ารวจปัญหาและความต้องการรวมทัง้ความจ าเป็นต่างๆ ของสงัคม 
เพื่อน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คัดเลือกและจัดล าดับเนือ้หาวิชาเลือกและ
จัดล าดับประสบการณ์เ รียนจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ได้แก่  การประเมินผลและ  
การตรวจสอบความคงที่ และความเหมาะสมในแตล่ะขัน้ตอน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ควรศ ึกษารายละเอียดของโปรแกรมให้ด ีก ่อนน าไปใช้เพื ่อให้ เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
 2. ก่อนน าโปรแกรมไปใช้ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการทดลองโปรแกรมควรมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของการพัฒนาตนเอง และเร่ืองคุณธรรมพืน้ฐาน รวมทัง้เทคนิค  
ในการจดัการฝึกอบรม และพร้อมที่จะประยกุต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
 3. ก่อนท าการทดลองโปรแกรมควรวางแผนในด้านการด าเนินการให้รัดกุม
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านตัวโปรแกรม อุปกรณ์สื่อในการฝึกอบรม งบประมาณ  
ในการฝึกอบรม และต้องค านึงถึงวิทยาการในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก
ที่สดุ 
 4. ระยะเวลาในการทดลองโปรแกรมควรจดัให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กบัตวัคณุธรรมแตล่ะด้านในการพฒันา เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากที่สดุ 
 5. การติดตามการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐาน ควรจะมีระยะเวลาในการติดตาม
เป็นระยะ ตามความเหมาะสม 
 6. ในการฝึกอบรมควรมีการประเมินคุณธรรมเด็กในระดับชัน้อื่นด้วยเพื่อ
ประสทิธิภาพของโปรแกรมมากที่สดุ 
 7. ผู้ที่น าโปรแกรมไปใช้สามารถหยิบน าการพฒันาคณุธรรมบางตวั หรือ เพิ่ม
คณุธรรมพืน้ฐานตามความเหมาะสมในการพฒันาคณุธรรมพืน้ฐานของเด็กนกัเรียน 
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