
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

สังคมไทยไดแปรเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมในยุคโลกาภิวัตน ทําใหคนไทยรับเอา

แนวทางและรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิตความคิดและความเช่ือของนานาอารยประเทศเขามามากข้ึน 

และที่ผานมาที่ประเทศไทยไดมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติข้ึนเปนฉบับแรกกระทั่งฉบับที่ตามมา

ถูกช้ีนําโดยผูเช่ียวชาญจากตางประเทศแทบทั้งสิ้นโดยที่เราไมรูตัวเลยวาเราไดนําเอาคานิยมและนําเอา

หลักคิดตะวันตกมาเปนเครื่องนําทาง (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549 : 9) ปจจัยดังกลาวสงผลทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแนวทางในการดําเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโนมนาวความคิดใหทิ้งความเปนอยูแบบเดิม (ชะวัชชัย 

ภาติณธุ, 2548 : 129) ทําใหคนเห็นความสําคัญในคุณคาทางวัตถุมากกวาคุณคาทางจิตใจ และ          

ในบางครั้งคนไทยรับเอารูปแบบการดําเนินชีวิตเขามาโดยขาดความย้ังคิดตามกระแสของสังคมโลก 

จนสุดโตงมุงพัฒนาสิ่งที่เปนวัตถุละเลยที่จะพัฒนาคุณธรรม 

ในปจจุบันสังคมไทยจึงประสบปญหาเรื่อง คุณธรรมของคนเสื่อมถอยโดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา ขอมูลจากการเฝาระวังสถานการณเด็กไทยของสถาบันรามจิตติ

พบวา ปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยอยูในสถานการณที่นาเปนหวงหลายดาน ขณะเดียวกันคนไทย

กําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมทีเ่ปนผลกระทบจากการเลือ่นไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศ

ทั้งทางสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรบัเอาวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให

คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เน่ืองจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมลดนอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากย่ิงข้ึน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2) 

จากสภาพปญหาดังกลาว จึงมีกระแสการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพื่อใหการศึกษาเขามามี

บทบาทที่สําคัญในการสรางและพัฒนาคน สรางสังคมที่เขมแข็งบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม เพื่อให

ทิศทางและเปาหมายการจัดการศึกษาของประเทศสอดรับกับแนวทางดังกลาวน้ันพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ระบุวาการจัดการศึกษาทุกรูปแบบตองเนนความสําคัญ  

ทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งแนวทางการปฏิรูปการศึกษากําหนดประเด็นสําคัญคือ การพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหมที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง และแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 
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มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ           

มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง สามารถกาว

ทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ หางไกลสารเสพติด เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะ

ความรูพื้นฐานที่จําเปนและมีสมรรถนะ ความรูความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ไดกําหนดจุดมุงหมายที่จะใหเกิดกับ

ผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคเห็นคุณคา

ในตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และไดกําหนดมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรไว 8 ประการ 

คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน           

รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนไว คือ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค  

นโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู คุณธรรมพื้นฐานที่สถาบันการศึกษาควร

เรงรัดนําไปปลูกฝงคุณธรรมพัฒนาใหกับเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อใหเปนคนดี มีความรู และอยูดี 

มีสุขกาวสูสังคมคุณธรรมนําความรู กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด 8 คุณธรรมพื้นฐาน เพื่อเปน

แนวทางใหกับสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใชตามเหตุการณและปญหาในทองถ่ินของตน เพื่อเด็กและ

เยาวชนทุกคนไดนําไปคิดทบทวน ประพฤติปฏิบัติใหเปนนิสัย เพื่อใหเกิดผลดีตอตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งประกอบดวย ขยัน ประหยัด ซือ่สัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี 

และมีนํ้าใจ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 35) รวมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานไวในกลยุทธของแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป กลยุทธที่ 2 คือ ปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 2554 : 4)  

อีกทั้งเครอืขายสถานศึกษาในอําเภอบานนาเดิมไดมีการกําหนดแผนงานโครงการในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโดยกําหนดใหมีโครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาเสริมสรางและ

พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคและเพื่อใหสอดคลองตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

สภาพการณดังกลาวจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีรูปแบบที่เปนรูปธรรมในปลูกฝงและ

เสริมสรางองคความรูในเรื่องคุณธรรมพื้นฐานและคุณลักษณะประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ตลอดจนการ

สรางแนวความคิดที่ถูกตองดีงาม มีคุณประโยชน ทั้งตนเองและสวนรวมสามารถควบคุมตนเองในการ

ประพฤติปฏิบัติ ในการอยูรวมกันไดอยางมีความสขุในสังคม วิธีการเสรมิสรางองคความรูเรื่องคุณธรรม



 3

พื้นฐานและคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ใหแกเด็กและเยาวชนน้ันอยูหลากหลาย

ไมวาจะเปนการอบรมสั่งสอนโดยตรงของผูปกครองหรือครูผูเกี่ยวของ การเปดโอกาสใหบุคคลไดเขา

รวมกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม การมีตัวแบบในสังคมที่มีพฤติกรรมคุณธรรม การเลานิทานคุณธรรม

หรือการสรางสถานการณจําลองใหบุคคลเรียนรูถึงการอยูรวมกันโดยใชคุณธรรม (Shaffter, 1996 

อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) 

การเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานโดยใชหลักสูตรการฝกอบรมจัดไดวาเปนวิธีการที่กอประโยชน

สูงสุดแนวทางหน่ึง เน่ืองจากการฝกอบรมเปนกระบวนการที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู 

ความเขาใจ ความชํานาญ และทัศนคติ ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงจนกระทั้งผูเขารับการฝกอบรม

เกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการอบรมอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ (สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2550 : 14) และในการเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐานใหกับเด็กและเยาวชนน้ันวิธีการที่ดีวิธีการหน่ึง คือ การใชกระบวนการกลุมสัมพันธเน่ืองจาก

เปนวิธีการที่ทําใหผูเขาอบรมไดทํากิจกรรมรวมกันของกลุมคนโดยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ซึ่งการดําเนินกิจกรรมจะมีวิธีการเปนข้ันตอน มีการแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางาน

รวมกัน (เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย, 2554 : 256)  

ผูวิจัยในฐานะที่มีหนาที่และมีสวนเกี่ยวของในการเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ใหกับเด็กและเยาวชน จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบในการ

เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรมพื้นฐานใหกับเด็กและเยาวชนอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดนํารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปประยุกตใชในการสงเสริม

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการศึกษาระดับการปฏิบัติตาม

คุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรม และนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อสามารถสรางความรูความเขาใจ

เรือ่งคุณธรรมพื้นฐานและแนวทางการพฤติกรรมปฏิบัติที่ดีงาม เปนที่พึงปรารถนาของสังคม เพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทยและเปนมนุษย

ที่สมบูรณ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการ (Research Operation) ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงค

ของการวิจัยไวดังน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรม

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 
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 2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3.  เพื่อทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน            

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการ (Research Operation) ซึ่งมีความสําคัญดังน้ี 

 1.  ทราบระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการฝกอบรมของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ไดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3.  หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนสามารถนําไปประยุกตใชในการเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่อื่นตอไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 

 1.  ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา คือ อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวย  

  2.1 ความหมายและประโยชนของคุณธรรม  

  2.2 ความหมายของคุณธรรมพื้นฐาน  

  2.3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  

  2.4 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  

 3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.1 ประชากรที่ศึกษา ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

  3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

   3.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในข้ันตอนที่ 1 ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 138 คน ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่

และมอรแกน (อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2550 : 104 - 105)  
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   3.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในข้ันตอนที่ 3 ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี เน่ืองจากเปนวิจัยปฏิบัติการ เพื่อสามารถควบคุมตัวแปรได

จึงใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 40 คน จากสถานศึกษา 

ที่สมัครใจเขารวมการทดลอง  

 4. ขอบเขตดานตัวแปรในการศึกษา 

  4.1 ตัวแปรตน คือ หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

  4.2 ตัวแปรตาม คือ ความรู เจตคติ เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน และความพงึพอใจในการ

ฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอ

บานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

 5. ขอบเขตดานข้ันตอนในการวิจัย  

  เพื่อใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

  5.1 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณธรรมพื้นฐานและความตองการ

ฝกอบรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยการศึกษา

คนควาจาก หนังสือ เอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการเก็บขอมูลภาคสนามจาก

การใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  5.2 ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

โดยกําหนดโครงรางหลกัสตูรฝกอบรมและตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรมโดยผูรอบรูเฉพาะทาง 

  5.3 ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชและประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

พื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยดําเนินกับ       

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการผูวิจัยไดยึด

แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่กําหนด 8 คุณธรรมพื้นฐาน ไดแก ขยัน ประยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 35) มากําหนดกรอบแนวคิดในวิจัยการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

1.  ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรูเรื่องคุณธรรมพื้นฐานหลัง

การอบรม (Post-test) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบความรูกอนอบรม (Pre-test) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.  ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบเจตคติเรื่องคุณธรรมพื้นฐานหลัง

การอบรม (Post-test) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบเจตคติกอนอบรม (Pre-test) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การวิจัยปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน          

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนด

นิยามศัพทเฉพาะไวดังน้ี 

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมพ้ืนฐาน หมายถึง แผนการฝกอบรมที่ผูวิจัยสราง

ข้ึนเพื่อเสริมสรางความรู และเจตคติในเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางข้ึนเฉพาะเรื่อง คือ 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อใชฝกอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจตามจดุประสงคที่กาํหนดไว โดยหลักสตูรฝกอบรมประกอบดวย หลักการและเหตุผล 

จุดประสงค เน้ือหาสาระ ระยะเวลาการฝกอบรม กระบวนการและวิธีการฝกอบรม วิธีการวัดประเมินผล 

และเอกสารประกอบการฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการสํารวจขอมูล

พื้นฐาน ข้ันการพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรมและข้ันการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชและการประเมินผล 

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสรมิสราง

คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในอําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ในอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

มีความรู และเจตคติ เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน  

 มีความพึงพอใจในการฝกอบรมหลกัสูตร

ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 
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คุณธรรมพ้ืนฐาน หมายถึง สิ่งที่บุคคลสวนใหญยอมรบัวาดีงาม ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําที่

เปนประโยชน และความดีงามที่ดีที่แทจริงตอสังคม ที่เปนพื้นฐานประกอบดวยรายละเอียด คือ 

คุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ 

ขยัน หมายถึง การที่นักเรียนมีความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางจริงจังและ

ตอเน่ือง ในเรื่องที่ถูกที่ควร สูงาน มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ต้ังใจ 

ทําหนาที่อยางจริงจัง 

ประหยัด หมายถึง การดําเนินชีวิตของนักเรียนมีความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะ

ทางการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา ไมฟุมเฟอย 

ไมฟุงเฟอ  

ซื่อสัตย หมายถึง การที่นักเรียนมีความประพฤติตรงทั้งตอเวลา ตอหนาที่ และตอวิชาชีพ  

มีความจริงใจปลอดจากความรูสึกเอนเอง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรู

หนาที่ของตนเองปฏิบัติอยางเต็มที่และถูกตอง 

มีวินัย หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน 

องคกร และประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน 

ขอบังคับ และขอปฏิบัติรวมถึงการมีวินัยทั้งตอตนเองและสังคม  

สุภาพ หมายถึง การที่นักเรียนมีความออนนอมถอมตน ตามสถานภาพ และกาลเทศะ                

มีสัมมาคารวะ เรียบรอย ไมกาวราว รุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอื่นทั้งโดยวาจา และทาทางเปนผูมี

มารยาทดีงาม  

สะอาด หมายถึง นักเรียนมีการรักษารางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง

ตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตไมใหขุนมัว มีความแจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และ

สภาพแวดลอม มีความผองใส เปนที่เจริญตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

สามัคคี หมายถึง การที่นักเรียนเปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตน

ทั้งในฐานะผูนํา และผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการทํางาน

สําเร็จลุลวงสามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเช่ือพรอมที่จะปรับตัว เพื่ออยูรวมกันอยางสันติและ

สมานฉันท 

มีนํ้าใจ หมายถึง การที่นักเรยีนเปนผูการใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละ 

ความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนใหแกผูอื่น เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย และผูที่มี

ความเดือดรอน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย และสติปญญาลงมือ

ปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 
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นักเรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนอยูในโรงเรียน 

ในเขตอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี  

ความรู หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่เขารับการฝกอบรม ในการจดจํา การรับรู

ขอเท็จจริงการถายทอดความรูใหผูอื่นเขาใจ มีความสามารถในการแกปญหา สามารถพิจารณาเน้ือหา

ออกเปนสวนยอย ๆ  รวบรวมความอยางเปนระบบตัดสินคุณคาหรอืหาทางเลอืกเกี่ยวกับเรือ่งคุณธรรม

พื้นฐานจากแบบทดสอบวัดความรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

เจตคติ หมายถึง ความคิด ความเช่ือ ความรูสึกและทัศนคติ ของนักเรียนที่เขารับการ

ฝกอบรมที่แสดงความคิดเห็นในทิศทางที่ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ในเรื่อง

คุณธรรมพื้นฐานโดยประเมินจากแบบประเมินเจตคติที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารับการฝกอบรม

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐาน โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจชนิด

ประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

 


