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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนคุณธรรมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จาแนกตามเพศ
อายุ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษาสูงสุด และนาเสนอแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงาน
ของโรงเรียนคุณธรรมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง
คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษานนทบุ รี เขต 1 จ านวน 248 คน เครื่องมือ ที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ น แบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า การดาเนิ น งานของโรงเรียนที่ผ่ านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณ ธรรมในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านครู ด้านโรงเรียน และด้านนักเรียน
307

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงาน พบว่า ครูที่มีเพศ ประสบการณ์การทางาน และระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางการส่งเสริมการดาเนินงาน พบว่า 1) ด้านโรงเรียน ควรลด
ความซับซ้อนของการประเมินโครงการที่มีตัวชี้วัดทับซ้อนกัน ซึ่งทาให้ มีการดาเนินการหลายรอบ
สิ้นเปลือง งบประมาณ และเวลา 2) ด้านผู้บริหาร ควรมีการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโดยเริ่ม
จากผู้บริหาร แล้วขยายผลมาสู่ครู บุคลากรทางการศึกษาและขยายผลต่อมาสู่ผู้เรียน 3) ด้านครู ควร
ศึกษากิจกรรม โครงการให้เข้าใจ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียน 4) ด้านนักเรียน ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม โดยให้นักเรียนปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระ
งานเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ: โรงเรียนคุณธรรม การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
Abstract
This research aimed to compare the performance of schools that were assessed as
moral school under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1, classified
by gender, age, work experience, highest level of education and presented a
guideline for promoting the operation of moral school under the Nonthaburi Primary
Educational Service Area Office 1. The sample group was the 248 teachers in the
school are assessed as a school of morality. This research instrument was a 5-level
questionnaire with individual IOC values between 0. 67-1. 00 and the Cronbach’ s
alpha coefficient is 0.95. The data were analyzed, such as frequency, percentage,
mean, Standard Deviation (SD), t-t and One-Way ANOVA.
The research results were found that: The performance of the school that was assessed
as a moral school under the Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 in
overall and each of the four aspects was at a high level. They were sorted by average as
follows: Executives had the highest mean, followed by teachers, schools and students
respectively. The results of the comparison of moral school of schools under the
Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 were classified by gender, age, work
experience and the highest level of education. There was no difference in opinions and
the highest level of education, except age. There were statistically significant differences
of opinions at the .05 level. Guidelines for promoting operations as follows: 1) The
schools should simplify assessment of projects and was budget and time. 2) The
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administrators should plan a driven approach that starts with administrators and then
passes on to teachers and educational personnel to be successful and then expands the
results to learners. 3) Teachers should study activities and projects to understand in
order to achieve their objectives and benefits 4) Students should encourage the
implementation of activities according to the project guidelines to cultivate morality. By
allowing students to practice as part of their daily life so as not to cause an additional
workload.
keywords: moral school, operating moral school
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาของคนใน
ชาติ ต้องมุ่งพัฒนาให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมี
ความรั บผิ ดชอบต่ อครอบครั ว ชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ ให้ มี กฎหมายการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นา
การศึ กษาให้ ก้ าวหน้ าและบรรลุ ตามวั ตถุ ประสงค์ (ส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2560: 14)
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติได้กาหนดแนวทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้าน
และมีคุณภาพสูงสุด ว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทย
ทุ กช่ วงวั ยให้ มี ความเจริ ญ งอกงามทุ กด้ านเพื่ อเป็ นต้ นทุ นทางปั ญ ญาที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาทั กษะ
คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพและการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
อีกทั้งสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้ผู้คนในสังคมต้องปรับตัวให้เหมาะสม
อยู่ ตลอดเวลา ที่ส าคัญ คือ เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนต้องได้รับ การปลู กฝังคุณ ลักษณะให้ เหมาะสม
เพื่ อให้ พร้ อมที่จ ะเป็ น ผู้ ใหญ่ ในอนาคต ดั งนั้นหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบต่อการพัฒ นาด้านการศึกษา
สาหรับเยาวชนที่สาคัญสถานศึกษาที่จะต้องจัดหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับ
เยาวชน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย
จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าวส่งผลให้การจัดการศึกษามุ่งเน้นสร้างคนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาจากคาสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่
ยุคแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธ คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมี
ความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้การยอมรับ พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่แท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบของ
พุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติกาหนด ที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง มี
ความสุ ขอย่ างแท้จ ริง โดยผ่ านการดาเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” (สานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560: 2) จนนามาสู่การเปิดกว้างที่จะไม่ให้การนับถือต่างทางศาสนามาเป็น
อุปสรรคในการดาเนินการตามเขตพื้นที่ จึงนามาสู่การเกิดขึ้นของ “โรงเรียนคุณธรรม” ทั้งนี้เพื่อให้
โรงเรียน ครู และนักเรียน มีความเป็นอิสระในการเลือกนับถือศาสนา สามารถปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม
แนวทางในการปฏิบั ติของโรงเรียนคุณ ธรรมนั้ นเป็นเรื่องที่ทั้ งผู้ บ ริห าร ครู นักเรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนต้องร่วมกันวางแผนร่วมกันดาเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสร้างการมีส่วน
ร่ว ม สร้ างเครื อข่ ายในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ผ่ านแผนงาน ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เ พิ่มขึ้น สร้างและพัฒนา
ให้ มีองค์ความรู้ นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณ ธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ร่วมกัน
ตรวจสอบ นิ เทศ ติ ด ตาม จากภายในโดยผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และภายนอก โดย
ศึกษานิ เทศก์ สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีกรอบแนวคิดและ
ตัวชี้วัดเป็นมาตรฐาน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการดาเนินงานของโรงเรียนที่
ผ่านการประเมิน เป็ นโรงเรียนคุณ ธรรมตามความคิดเห็ นของครูโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียน โดยเชื่อว่าถ้าการบริหารโรงเรียนดีจะส่งผลให้ ครู นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
และเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมตาม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณ ธรรม
สังกัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
สมมติฐานการวิจัย
ครูที่มีสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน วุฒิการศึกษา ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 แตกต่างกัน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 จานวน 32 โรงเรียน มีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างโดย 1) พิจารณาจากตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เพชร
โรจน์ และคณะ, 2555) เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว
จานวน 19 โรงเรียน จานวนรวม 697 คน ได้จานวน 248 ตัวอย่าง ใช้การเทียบส่วนจากประชากรของ
โรงเรียนแต่ละแห่ง และใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple sampling random) เพื่อให้ทุกหน่วยประชากรมี
โอกาสได้รับเลือกเป็นตัวอย่าง
เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาการดาเนินงานของ
โรงเรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น เป็ น โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน ได้ แ ก่ ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ในการท างาน มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามระดับการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เป็นแบบปลายเปิด (Opened questionnaire)
และดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. การหาความตรง (Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน แล้วนามา
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (The Index of Item-Objective
Congruence: IOC) เป็นรายข้อ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ครู ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ างจ านวน 30 คน ที่ โรงเรีย นวัด ใหม่ ผ ดุ งเขตและโรงเรีย น
นุ่มประสงค์วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 แล้วนามาหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค (Cronbrach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 แล้ว
จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และ
ค่าร้อยละ
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2. ระดับการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. การทดสอบสมติฐาน จาแนกตามเพศ และ ระดับการศึกษา ใช้ สถิติทดสอบที (t-test)
การทดสอบสมติฐาน จาแนกตามอายุ และประสบการณ์การทางาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะ
ทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD
4. ข้ อ เสนอแนะส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ใช้ ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง เนื้ อ หา
(Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. การดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ในภาพรวม มีการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านครู
ด้านโรงเรียน และด้านนักเรียนตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
1.1 ด้ า นโรงเรี ย นในภาพรวม มี ก ารด าเนิ น งานอยู่ ในระดั บ มาก โดยมี ก ารก าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสโรงเรี ย นของโรงเรีย น โรงเรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติ งานตาม
แผนพัฒนาคุณธรรม การจัดทาแผนงาน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ภาคส่วน โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติจากชุมชน สั งคม และมี
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอก ตามลาดับ
1.2 ด้านผู้บ ริห ารในภาพรวม มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริห ารมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ปฏิบัติการตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคุณธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การครองตน ครองคน ครองงาน มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ผู้บ ริหาร
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ผู้บริหารมีกระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารมี
รูปแบบการปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรม ปฏิบัติงานตามคู่มื อ/แนวปฏิบัติ/
เอกสาร โรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม และมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามลาดับ
1.3 ด้านครูในภาพรวม มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยครูถ่ายทอดรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนทุกครั้งที่เข้าสอน มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ การประพฤติ
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ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม สามารถจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน สามารถนา
ผลการประเมิน ไปพัฒ นาการเรีย นการสอน ครูมีความสามารถในการเป็ นวิท ยากรคุณ ธรรม การ
ประเมินคุณธรรมนักเรียนเพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมภายในกลุ่มครูกับ
ผู้บริหาร ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก
และมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางคุณธรรมกับชุมชน ตามลาดับ
1.4 ด้านนักเรียนในภาพรวม มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดย สามารถนาทักษะ
ความรู้คุณธรรมไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา
คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
เพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ปฏิบัติ
ตนเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี ในการท ากิ จ กรรมตามคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ห รื อ กรอบแนวคิ ด โรงเรี ย น
คุณธรรม ปฏิบั ติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
นักเรียนปฏิบัติโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด โรงเรียนคุณธรรม และ
จัดตั้งกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
เป็ น โรงเรี ย นคุ ณ ธรรมตามความคิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวม
การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
SD
แปลผล อันดับ
x̅
ด้านโรงเรียน
4.12
0.65
มาก
3
ด้านผู้บริหาร
4.25
0.68
มาก
1
ด้านครู
4.20
0.63
มาก
2
ด้านนักเรียน
3.94
0.70
มาก
4
รวม
4.13
0.61
มาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า
2.1 ครู ที่ มี เพศ ต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ การด าเนิ น งานโรงเรียนคุ ณ ธรรมในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จึง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
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2.2 ครูที่ มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการดาเนินงานโรงเรียนคุณ ธรรมในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ และเมื่อทา
การทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย เป็ น รายคู่ พบว่า การด าเนิ น งานโรงเรีย นคุ ณ ธรรม ด้ าน
โรงเรี ย น กลุ่ ม ครู ที่ มี อ ายุ ต่ ากว่า 30 ปี มี ค่าเฉลี่ ย ต่ ากว่ากลุ่ ม อายุ 31-40 ปี ส่ ว นการด าเนิ น งาน
โรงเรียนคุณธรรม ด้านผู้บริหาร กลุ่มครูที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ย ต่ากว่า กลุ่ม อายุ 31-40 ปี
ในขณะที่การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ด้านครู กลุ่มครูที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ย ต่ากว่ากลุ่ม
อายุ 31-40 ปี
2.3 ครูที่มีระดับ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
ยกเว้นด้านโรงเรียน และ ด้านครู ไม่แตกต่างกัน
2.4 ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ การท างานต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นต่ อการด าเนิ นงานโรงเรียน
คุณธรรม ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้าน
ผู้ บ ริ ห าร ด้ า นครู และด้ า นนั ก เรี ย น จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน
ตัวแปร

การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
1.
2.
3.
4.

ด้านโรงเรียน
ด้านผู้บริหาร
ด้านครู
ด้านนักเรียน
ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพศ

อายุ

ระดับ
การศึกษา

ประสบการณ์
การทางาน

0.78
0.20
1.11
0.44
0.70

7.37*
3.54*
5.32*
0.68
3.84*

-1.45
-2.09*
-1.85
-1.96
-2.05

2.67
1.11
1.62
0.23
1.01

3. แนวทางส่งเสริมการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สรุปได้
ดังนี้
3.1 ด้านโรงเรียน
ในการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ควรลดความซับซ้อนของการประเมินโครงการที่มี
ตัวชี้วัดทับซ้อนกัน ทาให้การประเมินต้องมีการดาเนินการหลายรอบทาให้สิ้นเปลือง งบประมาณ และ
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เสียเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น โครงการประเมินคุณธรรมระดับดาว และโครงการโรงเรียน
คุณธรรมเทิดไท้องค์ราชันย์
3.2 ด้านผู้บริหาร
3.2.1 ควรมีนโยบายจากผู้บริหารและวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโดยเริ่มจาก
ผู้บริหาร แล้วขยายผลมาสู่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ประสบความสาเร็จแล้วจึงขยายผลต่อลงมาสู่
ผู้เรียน
3.2.2 ควรมีการประเมินให้เห็นรูปธรรมมากกว่าการประเมินจากการนาเสนอและ
ควรให้ความสาคัญเทียบเท่ากันทุกด้านไม่เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
3.2.3 ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เข้าใจ
อย่างชัดเจน เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่ถูกต้องให้ครูและผู้เรียน
3.3 ด้านครู
ครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนคุณธรรม ควรศึกษากิจกรรม โครงการให้เข้าใจ เพื่ อให้
การดาเนินกิจกรรม โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
3.4 ด้านนักเรียน
3.4.1 ควรได้รับ การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ให้ตระหนักในความสาคัญ ของ
กิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม มากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามกระบวนการของกิจกรรม
เท่านั้น
3.4.2 ควรส่งเสริมให้ มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางของโครงการเพื่อปลู กฝั ง
คุณธรรม โดยให้นักเรียนปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันอย่างแท้จริง เพื่อไม่ให้เกิดภาระงาน
หรือกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเสียเวลาในการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบนาไปสู่การอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. การดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีการบริหารอยู่ในระดับ
มากทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยด้านผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการขับเคลื่อน
กิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารเป็นหลักสาคัญในการกาหนดนโยบาย การดาเนินการ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 17 (2561) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของเขตตรวจราชการที่ 9 ระบุ
ว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านทัศนคติต่อโรงเรียน
คุณธรรม ด้านการนิเทศติดตาม ด้านความพร้อมของทรัพยากร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
แก้วตา พึ่งตนเอง (2555) ที่ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาในภาคตะวันออกสังกัด
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า ด้านการปฏิบัติตามแผน มีการปฏิบัติในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการวางแผน และด้านการปรับปรุงให้เหมาะสมตามผลการประเมิน ส่วน
ค่าเฉลี่ย ต่าสุด คือ ด้านการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการดาเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนคุณธรรมให้
บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด สอดคล้องกั บข้อคิดเห็นของ จันทรานี สงวนนาม (2551) ที่กล่าวว่าการ
บริหารเป็นเรื่องของการทากิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีป ระสิ ท ธิภ าพด้ว ยการใช้ ทรั พ ยากรและเทคโนโลยีให้ เกิด ประโยชน์ สู งสุ ด และยั งสอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ (2552) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของการบริหาร ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
สถานศึกษา ผู้บ ริห ารสถานศึกษาต้องยุทธวิธี ในการบริห ารสถานศึกษาใน 4 ประการ ได้แก่ การ
บริหารจัดการสถานศึกษา การส่งเสริมการเรียน การสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
จัดกิจกรรมชุมชนสั มพัน ธ์ นอกจากนี้ สถานศึกษาควรมีจุดเน้น หรือควรมีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนแน่นอนในการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับ Butt (1993) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหาร
ซึ่งประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งผลการวิจัย พบว่า
ผู้ บ ริ ห ารได้ ใช้ พ ฤติ ก รรม ต่ อ ไปนี้ ในการสร้างวิสั ย ทั ศ น์ ด้านคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ
การให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทางาน การให้อานาจ ความกล้าเสี่ยง การสื่อสารอย่างชัดเจน การ
สร้างความไว้วางใจ ความโอบอ้อมอารีในการทางาน ความซื่อสัตย์สุจริต การสนับสนุนนักเรียน การ
ทุ่มเทกับการทางาน การเอาใจใส่ตรวจสอบวิสัยทัศน์อยู่ตลอดเวลา การจัดหาทรัพยากรการพัฒนา
วิชาชีพสาหรับตนเองและสมาชิกในองค์กร
2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของครูต่อการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่ านการ
ประเมิน เป็ น โรงเรีย นคุณ ธรรมซึ่งพบว่า ครูที่มี เพศ และประสบการณ์ การทางานต่างกัน มี ความ
คิดเห็ น ไม่แตกต่างกัน ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะโรงเรียนคุณ ธรรมเป็นโครงการใหม่ที่ผู้ บริห าร ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติของโครงการเช่นเดียวกันและมีตัวชี้วัดเป็น
แนวทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน จึงมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจั ย ของ รั ช ทิ ต า เชยกลิ่ น (2553) ที่ ศึ กษาบทบาทของผู้ บ ริห ารกับ การส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จาแนก
ตามเพศ อายุ วุฒิ การศึกษา ขนาดโรงเรียนที่ พบว่า ผู้ บริห ารและครูมีความเห็ นเกี่ยวกับบทบาท
ผู้บริหารกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการบริหารในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ
และระดับการศึกษาสูงสุดของครู มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น กลุ่มอายุต่ากว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยต่อการ
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ดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ต่ากว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี ในด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร และด้านครู
ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะทั้ ง 3 ด้ านทั้ งด้ า นโรงเรีย น ด้ านผู้ บ ริห าร และด้ านครู กลุ่ ม อายุ 31-40 ปี มี
ประสบการณ์ที่พบการบริหารมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 30 ปี อีกทั้งระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
และสูงกว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปริญญาตรีหรือน้อยกว่า ใน 4 ด้าน คือ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครูและด้านนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ด้านการศึกษารวมถึงองค์ความรู้ที่มีมากกว่า
3. แนวทางส่งเสริมการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ พบว่า
ในการดาเนินการโรงเรียนคุณธรรมควรมีนโยบายจากผู้บริหารและวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโดย
เริ่มจากผู้บริหาร ขยายผลลงมาสู่ครู บุคลากร ให้ประสบความสาเร็จแล้วจึงขยายผลต่อลงมายังผู้เรียน
ผู้บริหาร ครู ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เข้าใจอย่างชัดเจน
เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่ถูกต้องให้ครูและผู้เรียน และผู้ เรียนควร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและความสาคัญของกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมไม่ควร
เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามกระบวนการของกิจกรรมเท่านั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จักรี วงศ์อักษร
(2562) ที่ ศึกษาประสิ ทธิผ ลการดาเนิน งานโรงเรียนคุณ ธรรม สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ประสิทธิผลการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะทุกโรงเรียนให้ความสาคัญกับการ
ดาเนิ นงานโรงเรียนคุณธรรม เพราะมีกระบวนการที่ชัดเจน สามารถนาไปพัฒ นาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง แต่ในการพัฒนาคุณธรรมอาจต้องต้องใช้เวลาและการติดตาม
ประเมิ น ผลจึ ง ควรมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง สม่ าเสมอ และควรมี ก ารพั ฒ นาการด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การดาเนินงานและการกาหนดกิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรม ควรเตรียมความพร้อมด้าน
การจัดบรรยากาศของแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม
2. การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรมควรมีการเผยแพร่การดาเนินงานสู่สาธารณชนและสร้าง
เครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก
3. การนิเทศติดตามผลการดาเนินงานควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
บริบทการศึกษาในศตวรรคที่ 21 และยุคดิจิทัลเทคโนโลยี
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2. ควรศึ ก ษารู ป แบบการบริห ารโรงเรีย นคุ ณ ธรรมที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการบริห าร
สถานศึกษา
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