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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2) 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน และ3) ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนชุมนุม “ชูช่อ กัลปพฤกษ์” จำนวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แผนการดำเนินการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน แบบสังเกต แบบวิพากษ์แผน แผนการใช้กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมโครงงาน แบบสรปุผล
การทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า    
1) สภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีก่อนการพัฒนาพฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนในขอบเขตของคุณธรรม 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง 
2) ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า นักเรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวปฏิบัติของชุมนุม“ชูช่อ” กัลปพฤกษ์ มีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
สามารถแยกแยะระหว่างคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมได้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้ สามารถร่วมกันอภิปรายปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และ
คุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ สามารถออกแบบโครงงานเพื่อบรรลุคุณธรรมเป้าหมายได้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผนที่วางไว้ มีการรายงานผลให้ครูทราบและ ได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สรปุผลการทดลองและร่วมกันออกแบบช้ินงาน และนักเรียนทุกกลุ่มส่งช้ินงานตามแผนที่
วางไว้  และ 3) ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์
ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า หลังการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนก่อนและหลังดำเนินการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า ระดับคุณภาพก่อนและหลังการดำเนินการในภาพรวมทุกด้าน 
ไม่แตกต่างกัน  เมื่อสรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงานจากแบบ
สรุปผลการทดลอง พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

คำสำคัญ :  คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงงาน 
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Abstract 

 

The objectives of this study were: 1) to study the state of virtues and ethics of students in 
Suratthani School, 2) to develop virtues and ethics of students in Suratthani School by using project 
approach, and 3) to monitor and evaluate the overall operation of the development of virtues and 
ethics by using project approach. The target group was 32 from Chuchor Kalapapruek Club. The 
instruments included an interview questionnaire, an action plan for developing virtues and ethics of 
the students, an observation form, an evaluation form, a teaching plan using project approach, and 
an experiment result form. Data were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. 
The findings were showed as follows. 1) The state of virtues and ethics of the sample before the 
sample received the behavioral development implementing the scope of eight fundamental virtues 
was at a high level in overall. However, the aspect regarding modesty was at a moderate level. 2) The 
result of the development of the sample showed that the sample better understood goals and 
guidelines of the club, virtues and ethics; and could distinguish between virtues and ethics. The 
average post-test score was higher than the average pre-test score. In addition, the sample could 
analyze individual problems; could discuss the problems together; and could analyze causes, positive 
indicators, and virtues used to solve the problems. The sample could design projects achieving target 
virtues. The results were reported to the teacher and the development was carried out continuously. 
Each group of the sample summarized the research results and designed the project tasks together. 
All groups of the students submitted all tasks as scheduled. 3) The results of the monitoring and 
evaluation of the development of the sample showed that the evaluation regarding the virtues and 
ethics implementing was at a high level. However, the aspect regarding modesty was at a moderate 
level. The comparisons of the means and standard deviations of the evaluation between the pre- 
and post- operations showed that the pre- and post-operations were identical. All in all, the results 
of the development of the sample summarized from the evaluation form revealed that all groups of 
the sample had better behaviors.       

Keywords : virtues and ethics, development of virtues and ethics, project 

 

ความสำคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงจึงต้องยอมรับและปรับสภาพให้
เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท้ังเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริบทรอบตัว 
ประเทศจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านความรู้ที่ต้องควบคู่กับ
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการ ในหมวด 1 มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 
2580) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 เป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ช่วง 5 ปีแรกสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
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พัฒนา” ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติพ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนา
ประชากรในวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์หนึ่งคือต้องการให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรม 
ด้วยกลยุทธ์ พัฒนาผู้เรียน  ทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนะคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

จากสภาวการณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ซึ่งโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่มีการแข่งขันสูงและโดดเด่นด้านวิชาการมาอย่างยาวนาน มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งการปลูกฝังด้านคณุธรรม
จริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  แต่ด้วยสภาพสังคมใน
ปัจจุบันเป็นยุคของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้แนวคิด
และค่านิยมต่าง ๆ ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังเอกสารกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา 
2560 ได้อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโครงการต่าง ๆ โดยสรุปว่าลักษณะของ
ผู้เรียนโรงเรียนสุราษฎรธานีในปัจจุบัน ขาดจิตสาธารณะ กิริยามารยาทไม่เรียบร้อย ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาหยาบ
คาย ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ ขาดการมีวินัย ความรับผิดชอบ ติดเกมส์ อยู่กับโลกออนไลน์ มี
ความแข็งกระด้าง ก้าวร้าว แต่งกายผิดระเบียบ ขาดความเสียสละ ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และไม่ประหยัดอดออม   

จากที่มาและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
ปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมโครงงาน ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นกำลังสำคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. ศึกษาสภาพคณุธรรมจรยิธรรมของนักเรียนโรงเรียนสรุาษฎร์ธาน ี           
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานโีดยใช้กิจกรรมโครงงาน  
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้

กิจกรรมโครงงาน 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้
1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
    พื้นที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงเรยีนสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน 

ประกอบด้วย คณุธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามขอบข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินยั สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ 
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3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
                ผู้วิจัยได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
                 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6               
ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น  2,724  คน  

3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชุมนุม “ชูช่อ กัลปพฤกษ”์ จำนวน 
32 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 

วิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เป็นวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบตามแนวคิดของเคมมิสและแมกแทกการ์ท 
(Kemmis and McTaggart) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการ (Action)  3) 
การสังเกตการณ์ (Observation) และ    4) การสะท้อนผล (Reflection) โดยได้ทำการทดลองปฏิบัติการด้วยขั้นตอน
ดังกล่าว  2 วงรอบ ซึ่งข้ันตอนการดำเนินการวงรอบที่ 1 และ 2 มีดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการดำเนินการ วงรอบที่ 1 
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ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการดำเนินการ วงรอบที่ 2 

 

เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ แผนการดำเนนิการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
แบบสังเกต  
แบบวิพากษ์แผน แผนการใช้กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมโครงงาน และแบบสรุปผลการทดลอง 

 
วิธีสร้าง 
1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่ต้องศึกษา 
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยเฉพาะตัวแปรตาม 
3. ให้คำจำกัดความของตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรตาม ในรูปของนิยามปฏิบัติการ (Operation definition) 
4. เขียน ออกแบบข้อคำถามให้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ 
5. หาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรง โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
6. ทดลองใช้ (Try-out ครั้งท่ี 1) เพื่อหาคุณภาพรายข้อ เช่น อำนาจจำแนก 
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7. ทดลองใช้ครั้งท่ี 2 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ ความเช่ือมั่น ของเครื่องมือทั้งฉบับกับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

8. ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ แล้วแก้ไขครั้งสดุท้ายจนสมบูร 
 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แผนการดำเนินการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีน แบบสังเกต            
แบบวิพากษ์แผน แผนการใช้กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมโครงงาน แบบสรุปผลการทดลอง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู คือ เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2562 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ก่อนการพัฒนาพฤติกรรมความมีคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในขอบเขตของคุณธรรม 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
พฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปาน
กลาง  

2. ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า นักเรียน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวปฏิบัติของชุมนุม“ชูช่อ”กัลปพฤกษ์ มีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาก
ขึ้น สามารถแยกแยะระหว่างคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมได้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้ สามารถร่วมกันอภิปรายปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
และคุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ สามารถออกแบบโครงงานเพื่อบรรลุคุณธรรมเป้าหมายได้ นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบัติการ
ทดลองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผนท่ีวางไว้ มีการรายงานผลให้ครูทราบและได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สรปุผลการทดลองและร่วมกันออกแบบช้ินงาน และนักเรียนทุกกลุ่มส่งช้ินงานตามแผนที่
วางไว้   

3. ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า หลังการพัฒนา ครูประเมินพฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในขอบเขต
ของคุณธรรม 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนก่อนและหลงัดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรม
โครงงาน พบว่า ระดับคุณภาพก่อนและหลังการดำเนินการในภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  เมื่อสรุปผลการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรยีนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงานจากแบบสรุปผลการทดลอง พบว่า นักเรียนทุก
กลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. การที่สภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ก่อนการพัฒนาพฤติกรรมความมี
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในขอบเขตของคุณธรรม 8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าพฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปที่อยู่ในลักษณะของการแข่งขันสูงทำให้นักเรียน
ถูกปลูกฝังและได้รับการส่งเสริมจากครอบครัว โรงเรียน และสังคมในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเก่ง
มากกว่าเรื่องอื่น ๆ จนอาจถูกละเลยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับการ
วิจัยของ ภิญโญ ทองอิน (2558 : 119) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยป่าน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องรีบแก้ไข คือ ความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที และความสามัคคี เนื่องมาจากสภาพสังคมปัจจุบันที่อยู่ในยุค
ของการแข่งขันให้ความสำคัญกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นการสอนลูกให้เป็นคนเก่งมากกว่าคนดี และ
สอดคล้องกับ ปัณพร ศรีปลั่ง และคณะ (2558 : 7) ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาด้วยกระบวนการ
อภิปัญญา ได้อธิบายว่าวัยรุ่นไทยในขณะนี้ขาดจิตสาธารณะ ห่างเหินศาสนาและความซื่อสัตย์ เพราะเด็กถูกหล่อหลอม
จากครอบครัวที่เน้นเรื่องการเรียนเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่พอใจ มุ่งเน้นการเป็นคนเก่ง แต่ไม่มีจิตสาธารณะ 
การขาดจริยธรรมทำให้เกิดปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ตามมา จากสภาพสภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งเป็น
ปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเพื่อให้เป็น
นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ในกรอบของคุณธรรม 8 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 2-3) ที่ให้นิยามของคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดหรือเจตคติ การประพฤติปฏิบัติตน
ที่ถูกต้องดีงามตามกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐานท่ีสังคมยอมรับ และก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม  

2. ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า นักเรียน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวปฏิบัติของชุมนุม“ชูช่อ” กัลปพฤกษ์ มีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาก
ขึ้น สามารถแยกแยะระหว่างคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมได้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน สามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้ สามารถร่วมกันอภิปรายปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
และคุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาได้ สามารถออกแบบโครงงานเพื่อบรรลุคุณธรรมเป้าหมายได้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการ
ทดลองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผนท่ีวางไว้ มีการรายงานผลให้ครูทราบและได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สรปุผลการทดลองและร่วมกันออกแบบช้ินงาน และนักเรียนทุกกลุ่มส่งช้ินงานตามแผนที่
วางไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการของกิจกรรมโครงงานมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงและเข้าใจง่ายต่อการนำไปใช้ ทำ
ให้นักเรียนสามารถเข้าใจและแยกแยะระหว่างคำว่าคุณธรรมจริยธรรมได้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาของตนเองได้ นำไปสู่
การการค้นหาสาเหตุ แนวทาง วิธีการแก้ปัญหา พัฒนา ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามรูปแบบวิธีการของตนเอง เกิดความ
ตระหนัก เข้าใจตนเองในเรื่องที่ควรพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มกัลณมิตรเครอืข่ายพุทธ (กคพ.) มูลนิธิโรงเรียน
รุ่งอรุณ (2556 : 14) ได้อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ว่าในการเลือกประเด็นนั้นเกิด
มาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเองเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยความ
พากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า 2 เดือน) ใน
ลักษณะวิจัยปฏิบัติการ (action research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านศีลธรรม และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมี
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ สอดคล้องกับการวิจัยของ อัศนี วันชัยและคณะ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานจริยธรรมและการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อการพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ภายหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคุณธรรมและการสะท้อน
คิด กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมคุณธรรมโดยรวมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าพฤติกรรมจริยธรรมทุกด้านสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001)  
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3. ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า หลังการพัฒนา ครูประเมินพฤติกรรมความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในขอบเขต
ของคุณธรรม    8 ประการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพฤติกรรมความมีคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนก่อนและหลังดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้กิจกรรมโครงงาน พบว่า ระดับคุณภาพก่อนและหลังการดำเนินการในภาพรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  เมื่อ
สรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงานจากแบบสรุปผลการทดลอง 
พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากการทำกิจกรรมโครงงานนั้นทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้เอง ไม่ติดขัดหรือต้องลงทุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง 
หากแต่เพียงต้องลงทุนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ำใจ และในการทำกิจกรรมนักเรียนยังได้วิเคราะห์ตนเอง เกิดความ
ตระหนัก เข้าใจตนเองในเรื่องที่ควรพัฒนา และวิธีการพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน และกระบวนการของการทำโครงงานนั้น
ได้ฝึกกระบวนการคิด วางแผน ใช้ความอดทนอดกลั้น ซื่อตรง รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีทักษะ
ในการศึกษาค้นคว้า มีทักษะในการใช้ภาษา มีทักษะในการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนทำงานอย่างมีเป้าหมาย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้    รู้วิธีการเรียนรู้ และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดการพัฒนาการในด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ตนเองบกพร่องได้มากขึ้น และในขั้นตอนของการประเมินโครงงาน ครูที่ปรึกษายังได้ให้การแนะนำแก่
นักเรียนในการประเมินตนเองก่อนและหลังการทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนสามารถรู้หรือตรวจสอบตนเองได้ว่ามี
พัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ นักเรียนได้อะไรจากการทำกิจกรรม และผ่านการประเมินจากครูด้วยสภาพจริง โดยสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558 : 180) ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงงานว่า การสอนแบบโครงงานเป็นการมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้ากระทำในสิ่งท่ีตนสนใจ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาหารือเสนอแนะแนวทาง ผู้เรียน จะต้อง
ฝึกกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอน สอดคล้องกับ ลัดดา ภู่เกียรติ (2552 : 22-28) ได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมิน
โครงงานว่า การประเมินโครงงานของผู้เรียน ผู้สอนต้องแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลก่อน ดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ และหลังดำเนินการ การประเมินตามสภาพจริง จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
ชุมนุม “ชูช่อ กัลปพฤกษ์”มีคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่าง ๆ หลังจากใช้กิจกรรมโครงงานท่ีดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน สามารถทำให้พฤติกรรมความมี

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ดังนั ้นจึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โดยอาจนำผลการวิจัยไปขยายผลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว ให้ไปสู่นักเรียนในทุกระดับชั้น
และทุกห้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท้ังระบบ 

1.2 การใช้กิจกรรมโครงงาน จากการทดลองหากมีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการสร้างคู่มือการใช้กิจกรรมโครงงานให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว เข้าใจตรงกัน และประหยัดเวลาในการสื่อความระหว่างครูกับผู้บริหาร ครูกับครู และครูกับนักเรียน  

1.3 การใช้กิจกรรมโครงงาน จากการค้นพบในการทดลองนั้นต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมค่อนข้างมาก 
ดังนั้นครูผู้สอนควรวางแผนการบริหารจัดการเรื่องเวลา เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน มีเวลามากพอต่อ
การนำเสนอ พูดคุย แลกเปลี่ยน ซักถามกับผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนรายอื่น ๆ ต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ตนเองด้วย

กิจกรรมโครงงานเพื่อแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
    2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานกับกิจกรรมอื่น ๆ 

เช่น กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น 
    2.3 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานสำหรับ

สถานศึกษา 
               2.4 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
                2.5 ควรมีการวิจัยการสร้างคู่มือการใช้กิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
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