ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม
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ตำแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2559
ครั้งนี้เป็นการรายงานผลการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดาเนินงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ในประเด็นผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมและการ
ดาเนินงาน คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจ
ที่มีต่อการดาเนินงานของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ดังนี้ ปี
การศึกษา 2558 จานวนรวมทั้งสิ้น 187 คน และปีการศึกษา 2559 จานวนรวมทั้งสิ้น 223 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผล ได้แก่ คู่มือดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนั กเรี ย นโรงเรี ย นบ้ านทนง (รัฐ ราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ย
โครงงานคุณธรรม แบบสารวจความต้องการในการพัฒนา แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงาน
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสอบถามปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นทนง
(รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. ผลการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรี ย นบ้ านทนง (รั ฐ ราษฎร์ วิ ทยา) โดยใช้ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยโครงงานคุณธรรม มี
กระบวนการบริ หารจัดการแบบ PDCA ประกอบด้ว ย ขั้นวางแผน (Plan) พบว่า สภาพของการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในปัจจุบัน มีลักษณะที่น่าเป็นห่วง
สมควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือทาการป้องกันมิให้เลวร้ายยิ่งขึ้ นกับเยาวชนรุ่นหลัง และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่
1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจานวน 597 คน และครูจานวน 27 คน โดยเห็นว่ามีปัญหาใน
เรื่องประชาชนขาดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้
สอดแทรกหรื อสอนคุณธรรม จริ ย ธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนมากนัก ขาดการ
ประสานงานกั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนและขาดทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และผลการสารวจความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมมีความต้องการมาก คิดเป็นร้อยละ 85.56 และควรใช้วิธีการในการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนสูงที่สุด คือ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 41.71
ผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงานคุณธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ ปก คานา คาชี้แจง สารบัญ เนื้อหาสาระส่วนที่ 1 นโยบาย
และความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ส่วนที่ 3 แนวทางการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ และส่วนที่ 4 การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล บรรณานุกรม และภาคผนวก ซึ่ง
มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43)
ขั้นปฏิบัติ (Do) พบว่า มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการดาเนินงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม
ตามแผนที่วางไว้ จัดบรรยากาศ จัดทรัพยากร ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
พัฒนาบุคลากรให้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม
การให้บุ คลากรทุกฝ่ ายมีส่ว นร่ว มในการนาเสนอผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม และการประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ด้วย
โครงงานคุณธรรม
ขั้นตรวจสอบข้อมูลหรื อประเมินผล (Check) พบว่า สภาพการดาเนินงาน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมที่มีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.23)
ขั้นการนาผลการประเมินไปใช้ (Act) พบว่า นาเสนอผลการวิจัยเป็นรายงานและ
จัดทาเป็นเอกสารทางวิชาการ ชื่อ “รายงานผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนั กเรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นทนง (รั ฐ ราษฎร์วิ ทยา)โดยใช้ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ ด้ว ย
โครงงานคุณธรรม”
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โครงงานคุณธรรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมและการดาเนินงาน พบว่า ปีการศึกษา
2549 – 2550 นักเรียนมีจัดทาโครงงานคุณธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
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ที่พึงประสงค์ จานวน 8 โครงงาน คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63) ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการพั ฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50) และ
ปัญหาอุปสรรคและข้อ เสนอแนะในการดาเนินงาน พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการขาดความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย งบประมาณในการดาเนินการมีน้อย และครูผู้สอนบางส่วนยังไม่ได้จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม ส่วนข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ คือ มีการ
กาหนดกิจกรรมหลักที่โรงเรียนต้องดาเนินการไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โรงเรียนต้องมี
มาตรการในการกากับดูแลงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจริยธรรม โรงเรียนควรจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนในการจัดกิจกรรมจริยธรรม และควรมีการประเมิน ติดตาม รายงานผลการจัดกิจกรรม

