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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน 2) การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เพ่ือเปรียบเทียบกับ
สภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม จ าแนกตามจ าแนกตามระดับชั้น วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ีได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ านวน 291 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นตาม
ระดับชั้นก่อน และการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้เกณฑ์จากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .34-.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .95 และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีคือ คะแนนเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าวิกฤติ
ที่ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พร้อมทั้งการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s methods) ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ปกครองนักเรียน  
 ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า 

  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความสุภาพ และด้านความมีวินัย 

  2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามข้อมูลระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความขยัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีส่วนร่วมมากกว่า ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

  3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น ด้านความขยัน และด้านความมีวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  4. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามอาชีพผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้น ด้านความประหยัด ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด และด้านความสามัคคี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the context, to compare and classify class, education 
degree and occupation of collaborative development’s parents for allowing morality and ethics of 
Bantanwittaya’s students, Secondary Educational Service Area Office 30. The sample of this research were 
291 parents of mattayasuksa 1-3’s students and mattayomsuksa  4-6’s students of Bantanwittaya school, 
with stratified random sampling and sample random sampling using criteria of Krejcie and Morgan’s table. 
The instruments of this research were the questionnaire and the result of the discrimination of the 
questionnaire is between .34-.79. The reliability of the test is equal .95 and structured interview. The data 
were analyzed by using Average score, Standard deviation, t-test and one-way ANOVA.  

 The result showed that: 
  1. The collaborative development’s parents for allowing morality and ethics of Bantanwittaya’s 

students were high level and the ordering on the average from the high to low were being honest, politeness 
and discipline. 

  2. The collaborative development’s parents of the students’ class classify were not difference 
without hardworking were 0.05 different signification. The parents of mattayasuksa 1-3’s students were more 
collabolative than mattayomsuksa 4-6’s students. 

  3. The collaborative development’s parents of the education degree classify were not 
difference without hardworking and discipline were 0.05 different signification. 

  4. The collaborative development’s parents of the occupation classify were not difference 
without economize, polite, clean and harmony were 0.05 different signification. 
 
Keywords: Collaborative Development, Promoting Morality and Ethics 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกา 
ภิวัตน์ และโลกไซเบอร์ ท าให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุข
และสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิด
เป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการ
รวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน มีการค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ขณะที่ภาค
ส่วนต่างๆ ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ท ากิจกรรม
ต่างๆ แต่การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่ า นอกจากน้ีความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติที่มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลเริ่มหมดไป 
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในกรอบครัวเป็นแบบ
ต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว มี
ความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเพ่ิมข้ึน จาก
นโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 8 คุณธรรมพ้ืนฐาน คือ 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมี
น้ าใจสถาบันการศึกษาจึงควรเร่งรัดน าไปปลูกฝังคุณธรรม
พัฒนา ให้กับเยาวชนของชาติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความรู้ 
และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่สังคมคุณธรรมน าความรู้ โดยขอความ
ร่วมมือจากสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพ่ือให้การด าเนินการประสบ
ความส า เร็จสามารถน า ไปสู่ การปฏิบั ติ ยุทธศาสตร์  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  
 กระบวนการและปัจจัยความส าเร็จในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวคุณธรรมไทย  มีพ่อ  
แม่ และครอบครัว เป็นต้นแบบที่ดี ทั้งความคิด ค าพูด และ
การกระท าประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ศรัทธาในความดี 
ไม่เกี่ยวข้องอบายมุข สมองของเด็กจะเรียนรู้และจดจ า โดย
ท าตามแบบอย่างที่ได้เห็นและได้ยิน ในครอบครัวมีบุคคลที่
เด็กรักและผูกพัน การสอนที่มีการเชื่อมโยงเปรียบเทียบ
สถานการณ์ต่างๆ ท าให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว การมีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน การก าหนด
บทบาทหน้าที่ให้เด็กๆ เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
(ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2559) 
 ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สร้างนักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” ตาม
กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ได้พระราชทานหลัก  3 ประการ ในเรื่องครูและ
นักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มี
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น้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และ
ให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความ
สามัคคี” เป็นการน้อมน าพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มา
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และเน้ือหางานวิจัยของอรทัย ทอง
ฤกษ์ฤทธ์ิ, และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
พบว่า ครอบครัวมีส่วนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ
เลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด ารงชีวิต
อยู่ด้วยความพอเพียงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จะท าให้
ผู้เรียนซึมซับทางความคิด เจตคติ พฤติกรรม ที่มาจากการ
ประพฤติตนของครอบครัว จนเกิดการเรียนแบบพฤติกรรม
ของทางครอบครัว จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าว 
ประกอบกับกรอบทิศทางของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คือ 
ด้านพันธะกิจ ข้อ 6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน และเป้าประสงค์ข้อที่ 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  ผู้ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานผู้
ศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานดังกล่าวจึงได้ศึกษาค้นคว้าอิสระ
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
แท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 30 ปีการศึกษา 2561 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ของ
นักเรียนโรง เรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรง เรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   โดยจ าแนกตามระดับชั้น 
วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1 .ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  ในการศึกษาครั้ง น้ี  กลุ่มประชากรเป็น
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.30 
การศึกษา 2561 จ านวน 1,203 คน จากน้ันก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของเครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie& Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

ทั้งสิ้น 291 คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) ตามระดับชั้นและการสุ่มอย่างง่าย (Sample 
random sampling) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

เกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่ ง เส ริ มคุณธร รมจริ ย ธร รม ใน และแบบสั มภ าษณ์    
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยมีค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert, 1967) 
ดังน้ี  5 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับมากที่สุด/ ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง เป็นประจ า 4 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับมาก/ 
ปฏิบัติค่อนข้างบ่อยครั้ง  3 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ
ปานกลาง/ ปฏิบัติบางครั้ง  2 หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับ
น้อย/ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และ1 หมายถึง การมีส่วนร่วม
ระดับน้อยที่สุด/ ปฏิบัติภาคเรียนละครั้ง และแบบสัมภาษณ์ 
เป็นค าถามปลายเปิดที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งหมด 8 ข้อ 
ตามกรอบ 8 คุณธรรมพ้ืนฐานที่ควรปลูกฝัง ได้แก่ ด้านความ
ขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความ
มีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี 
และด้านความมีน้ าใจ 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการ
เก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 

   ช่วงที่ 1 เก็บจากการประชุมผู้ปกครอง 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 150 ชุด และเก็บจากการส่งชุด
แบบสอบถาม ให้ นั ก เ รี ยนส่ ง ไป ใ ห้ ผู้ ป กค รองตอบ
แบบสอบถามอีก 21 ชุด 

   ช่วงที่ 2 ด้วยตัวผู้วิจัย โดยเก็บจาการ
เย่ียมบ้านนักเรียน จ านวน 120 ชุด ส าหรับการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนในการให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ 6 ท่านได้แก่ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน  เป็นผู้ให้
ข้อมูลในครั้งน้ี 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลในการการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานใช้สถิติคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และโดยใช้สถิติ (t-test) เพ่ือ
เปรียบเทียบกับสภาพการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
พร้ อมทั้ ง การ เปรี ยบ เที ยบรายคู่  โ ดย วิ ธีของ เชฟเ ฟ่  
(Scheffe’s methods) 
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  ส่วนที่  2 ข้อมู ลที่ ไ ด้จากแบบสอบถาม
วิเคราะห์เป็นความเรียงตามกรอบ 8 คุณธรรมพ้ืนฐานที่ควร
ปลูกฝัง ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความ
สะอาด ด้านความสามัคคี และด้านความมีน้ าใจ 
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะของการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งน้ี 

 
ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนามีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 สรุปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ดังน้ี 

  1. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้าน
แท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านความสุภาพ และ
ด้านความมีวินัย โดยมีผลสรุปรายด้าน ดังน้ี 

   1.1 ด้านความขยัน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ท่านกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รองลงมา
ท่านฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่มีจิตใจบ าเพ็ญประโยชน์ และ
ท่านฝึกให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

   1.2 ด้านความประหยัด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า รองลงมาท่านฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผน
ในการใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และท่านปลูกฝังนักเรียนรู้ จัก
ประมาณตนในการใช้ปัจจัย 4 (อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) ในการด ารงชีวิต 

   1.3 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านชี้แนะนักเรียนถึงโทษของการเป็นคน
คดโกงไม่ซื่อสัตย์ รองลงมาท่านสอนนักเรียนเสมอว่าหาก
นักเรียนเก็บของได้ให้ส่งคืนเจ้าของ และเมื่อนักเรียนท าผิด
แล้วยอมรับผิดท่านจะให้อภัยและให้โอกาสให้นักเรียนแก้ตัว
เสมอ 

   1.4 ด้านความมี วิ นัย  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านก าชับการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและ
ของใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบ รองลงมาท่านฝึกในเรื่อง
มารยาทการฟังการพูดให้ถูกกาลเทศะ และท่านคอยดูแล
เรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน 

   1.5 ด้านความสุภาพ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านสอนนักเรียนให้พูดค าสุภาพไพเราะ 
อ่อนหวาน รองลงมาท่านฝึกให้นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่เสมอและท่านสอนให้นักเรียนรู้จักการให้อภัยผู้อื่น 

   1.6 ด้านความสะอาด  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านฝึกนิสัยให้นักเรียนล้างมือทุกครั้งก่อน
และหลังการรับประทานอาหารและการขับถ่ายรองลงมา
ท่านฝึกให้นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดร่างกายให้สะอาด
อยู่เสมอและท่านฝึกนิสัยให้นักเรียนล้างมือทุกครั้งก่อนและ
หลังการรับประทานอาหารและการขับถ่าย 

   1.7 ด้านความสามัคคี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านสอนให้นักเรียนเล่นกับเพ่ือนอยาง
สร้างสรรค์ไม่รังแกผู้อื่นรองลงมาท่านส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้กั
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และท่าน
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการให้และการรับอย่างมีเหตุผล 

   1.8 ด้านความมีน้ าใจ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านสอนให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคมเสมอรองลงมาท่านส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ าใจต่อ
คนรอบข้างและท่านสอนให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันสิ่งของ 
และให้นักเรียนได้รู้จักความสุขที่เกิดจากการให้ 

  2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรง เรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามข้อมูลระดับชั้น
ของนักเรียนในความปกครอง วุฒิการศึกษาสูงสุด และ
อาชีพผู้ปกครอง พบว่า 
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   2.1 เปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรง เรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามข้อมูลระดับชั้ น
ของนักเรียนในความปกครอง โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความขยัน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีส่วนร่วมมากกว่า ผู้ปกครอง
ของนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

   2.2 เปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรง เรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
สูงสุด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความ
ขยัน และด้านความมีวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านความขยัน พบว่า ผู้ปกครองที่มี
วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่
มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านความมีวินัย พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีส่วนร่วม
มากกว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา 

   2.3 เปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรง เรียนบ้านแท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ าแนกตามอาชีพผู้ปกครอง 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความ
ประหยัด ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด และด้านความ
สามัคคี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยด้านความประหยัด พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษตรกรรม ด้านความสุภาพ 
พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีส่วนร่วมมากกว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม ด้านความสะอาด พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีส่วนร่วมมากกว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ด้านความสามัคคี พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีส่วนร่วมมากกว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้าน
แท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมของทาง โรง เรี ยนได้ให้

ความส าคัญ และให้นักเรียนได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสมอ และเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมเสมอ เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการปลูกฝัง
ความเป็นชาวพุทธ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน โดยมีครูเป็นแบบอย่าง   ในการท ากิจกรรมที่ดี
งาม และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน เช่น งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อ
แห่งชาติ เป็นต้น เ พ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครองครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (Foster, 1993) ทีก่ล่าว
ว่าผู้ปกครองที่เข้ามา ในโรงเรียนและอาสาท างานต่าง ๆ ใน
โรงเรียนหรือเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุม จะมีผลต่อนักเรียนทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ 

   1.1 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความขยัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ความขยันเป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา และ
เป็นเรื่องจ าเป็นในชี วิตจริงที่ นักเรียนต้องเผชิญ ดังที่  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  กล่าวว่า เด็ก
และเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมในด้านความขยัน
จะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตน ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียน จนส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว ด้วยความใส่
ใจ และนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
แล้ว  เด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรมความขยันสามารถค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังมีความ
หมั่นเพียรในการอุทิศก าลังกาย ก าลังใจของตนให้เกิด
ประโยชน์ ต่อส่วนรวม 

   1.2 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความประหยัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะ   การประหยัด เป็นคุณลักษณะที่นักเรียนใช้ทรัพย์สิน 
ทรัพยากร และสิ่งของทั้งของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
รู้จักออมทรัพย์สิน รู้จักใช้และแบ่งเวลา รู้จักประมาณตน ใน
การใช้ปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตตามความจ าเป็นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ยับย้ังความต้องการให้อยู่ในขอบเขตอัน
พอเหมาะพอควร เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ทรัพยากรใน
การดารงชีวิตเหมาะสมดังที่ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2550) ที่กล่าวว่าเด็กและเยาวชน ผู้ที่ได้รับการ
บ่มเพาะคุณธรรม ในด้านความประหยัดจะเข้าใจถึงฐานะ
การเงินของตน  ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินตัว รู้จักคุณค่าของ
เงินและรู้จักเก็บออม อีกทั้งยังด าเนินชีวิตอย่างประหยัดบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกเหนือจากการน า
คุณธรรมประการน้ีมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตส่วนตัวแล้ว  
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ผู้ที่มีคุณธรรมประหยัดยังมีความห่วงใย ใส่ใจใช้ทรัพยากร
สาธารณะด้วยความระมัดระวัง 

  1.3 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะความชื่อสัตย์ สุจริต เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลง
ทางปัญญา และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริงที่นักเรียนต้อง
เผชิญ ดังที่ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)    
กล่าวว่า เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมใน
ด้านความซื่อสัตย์จะมีความจริงใจต่อตนเอง มีการแสดงออก
ทั้งทางวาจาและกิริยาที่สอดคล้องกับความคิดความรู้สึกที่
ตนเองมีความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างย่ิงในสังคม
ปัจจุบันซึ่งมีสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ มากมาย สิ่งเหล่าน้ีจะสั่นคลอน
ความจริงใจและความต้ังใจมั่นที่บุคคลมีกับตัวเองและพันธะ
หน้าที่ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่เด็กและเยาวชนอาจพบเห็น
พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ได้โดยทั่วไปจากสื่อต่าง 
ๆ อาทิเช่น การฉ้อโกง การคอรัปชั่น  

   1.4 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความมีวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ความมีวินัย เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา 
และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริงที่นักเรียนต้องเผชิญ ดังที่ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  กล่าวว่า เด็ก
และเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมในด้านความมี
วินัยจะสามารถควบคุมดูแลตนเองให้ประพฤติปฏิบัติมีสุข
นิสัยอันดี มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเอง และ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมความมีวินัยเป็นคุณธรรม
ที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อสังคมปัจจุบัน  การควบคุมพฤติกรรม
ของตนให้เหมาะสมกับกฎระเบียบและสุขนิสัยอันดีที่เป็น
ประโยชน์ในระยะยาวต่อตนเองน้ันจัดได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนรู้ในเรื่องการควบคุมตนเอง (Self-control) 

  1.5 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความสุภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ความสุภาพ เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา 
และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริงที่นักเรียนต้องเผชิญ ดังที่ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)   กล่าวว่า เด็ก
และเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมในด้านความ
สุภาพจะมีกริยามารยาทที่ดีเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
วัฒนธรรมไทย  ไม่ก้าวล่วงใช้กิริยาหรือวาจาท าร้ายจิตใจ
หรือสิทธิของผู้อื่นความสุภาพเป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างย่ิง
ต่อสังคมปัจจุบัน  ซึ่งมีการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก
เข้ามาอย่างรวดเร็ว    

  1.6 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ความสะอาด เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา 
และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริงที่นักเรียนต้องเผชิญ ดังที่  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  กล่าวว่า  เด็ก
และเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมในด้านความ
สะอาดกายและใจจะรักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้
สะอาดปราศจากความมัวหมอง พร้อมทั้งดูแลจิตใจของตน
ประกอบไปด้วยความคิดที่ดีต่อผู้อื่น ไม่มุ่งร้าย ไม่อิจฉา
ริษยาความสะอาดทั้งสองลักษณะเป็นคุณธรรมที่ส าคัญ
อย่างย่ิงต่อสังคมปัจจุบันความสะอาดกายจะเป็นเกราะเสริม
ที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีสุขอนามัยที่แข็งแรงอันเป็นที่มา
ของความพร้อมต่อการเจริญเติบโตงอกงามในทุก ๆ ด้าน 
  1.7 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความสามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ความสามัคคี เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา
และเป็นเรื่องจ าเป็นในชีวิตจริงที่นักเรียนต้องเผชิญดังที่ 
(รชาดา สมทรัพย์, 2551) กล่าวว่าความสามัคคีว่าคือความ
พรอมเพรียงความกลมเกลียวกันความปรองดองกันรวมใจ
กันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามที่ตองการเกิดงานอยางสราง
สรรคปราศจากการทะเลาะวิวาทไมเอารัดเอาเปรียบกันเปน 
การยอมรับความมีเหตุผลยอมรับความแตกตางหลากหลาย
ทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม
เกลียวกันในลักษณะเชนน้ีเรียกอีกอยางว่าความสมานฉันท์
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมผูที่มีความสามัคคีคือผู้ที่เปดใจ
กว้างรับฟงความคิดเห็นของผู อื่นรูบทบาทของตนทั้งใน
ฐานะผูน าและผู ตามที่ดี มีความมุ งมั่นตอการรวมพลัง 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือใหการงานส าเร็จลุล วงสามารถ 
แกปญหาและขจัดความขัดแยงไดเปนผูที่มีเหตุผล ยอมรับ
ความแตกตางความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิด
ความเชื่อพรอมที่จะปรับตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติและ
สมานฉันท 
  1.8 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ด้านความมีน้ าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
เป็นบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา และเป็นเรื่อง
จ าเป็นในชีวิตจริงที่นักเรียนต้องเผชิญดังที่ (รชาดา สมทรัพย, 
2551) กล่าวว่าความมีน้ าใจไววาคือความจริงใจที่ไมเห็นแก
เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเองแตเห็นอกเห็นใจเห็นคุณคา 
ในเพ่ือนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสใหความสนใจใน
ชีวิตความเปนอยูของผูอื่นและพรอมที่จะใหความชวยเหลือ
เก้ือกูลกันและกัน 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
แท่นวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
จ าแนกตามข้อมูลระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด และอาชีพผู้ปกครอง 

  2.1 จ าแนกตามข้อมูลระดับชั้นของนักเรียน
ในความปกครอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 
ด้านความขยัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยที่ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 จะมีส่วนร่วมมากกว่า ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ว่าการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่น
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
30 จ าแนกตามระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง ที่
แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองให้ความส าคัญใน
ด้านความขยัน ในการเอาใจใส่ ในแต่ละระดับชั้นไม่
เหมือนกัน ซึ่งผู้ปกครองให้ความส าคัญกับผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มากกว่า เน่ืองจากเป็นเด็กที่ต้องได้รบ
การเพาะบ่มในด้านคุณธรรมจริยธรรม เ น่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ อย่างรวดเร็ว ไปสู่
วัยรุ่น ดังที่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) 
กล่าวไว้ว่า เด็กและเยาวชนผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมใน
ด้านความขยันจะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตน จะ
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนจนส าเร็จ
ลุล่วงโดยเร็วด้วยความใส่ใจ และนอกเหนือจากงานที่ได้รับ
มอบหมายจากโรงเรียนแล้ว เด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรม
ความขยันยังจะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งยังมีความหมั่นเพียรในการอุทิศก าลังกาย
ก าลังใจของตนให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

   2.2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความขยัน และด้าน
ความมีวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่าการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกัน โดยในด้านความขยัน 
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา และ
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีส่วนร่วม
มากกว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและด้านความมีวินัย 
เน่ืองด้วยเป็นคุณธรรมที่ส าคัญต่อสังคมปัจจุบัน ในสังคมที่
เป็นบริโภคนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ รุดหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กและเยาวชนเคยชินกับการได้มาใน
สิ่งที่ตนต้องการอย่างรวดเร็วง่ายดาย ขาดการยับย้ังชั่งใจ
หรือความรั้งรอที่จะท าสิ่งต่างๆ ตามกาลเทศะและเงื่อนเวลา
อันเหมาะสม ซึ่งการปลูกฝังไว้ซึ่งคุณธรรมความขยันหรือ
การสอนให้เด็กเห็นคุณค่าของการลงทุน ลงแรงท าในสิ่งที่
สมควรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต จัดได้ว่าเป็น
ส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะฝึกการ
ควบคุมตนเองคุณธรรมที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อสังคมปัจจุบัน 
การควบคุมพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับกฎระเบียบ
และสุขนิสัยอันดีที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อตนเองน้ัน
จัดได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในเรื่องการควบคุม
ตนเอง อันมีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะท าให้เด็กและเยาวชน
พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และปฏิสัมพันธ์ที่ตน
มีอยู่ได้อย่างราบรื่น และเกิดพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมไม่ยึด
เอาความต้องการ ณ ปัจจุบันของตนเป็นที่ต้ัง นอกจากน้ัน 
การมีวินัยในตนเองน้ันยังมีความสัมพันธ์ทางบวกแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ 

  2.3 จ าแนกตามอาชีพผู้ปกครอง โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความประหยัด ด้าน
ความสุภาพ ด้านความสะอาด และด้านความสามัคคี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่าการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จ าแนกตามอาชีพที่แตกต่าง
กันจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแตกต่าง
กัน โดยด้านความประหยัด พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป มีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพเกษตรกรรม และ
ด้านความสุภาพ พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มี
ส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ คุณธรรมด้านความประหยัด ด้านความสุภาพ 
ด้านความสะอาด และด้านความสามัคคี เป็นคุณธรรมที่
ส าคัญอย่างย่ิงต่อสังคมปัจจุบัน ซึ่งกระแสบริโภคนิยม และ
วัตถุนิยมไหลบ่าเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทย   ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนไทยจ านวนไม่น้อยให้ความส าคัญกับวัตถุสิ่งของ 
อาทิ เช่นโทรศัพท์มือถือ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ จน
เกิดความทะยานอยากและมีความต้องการใช้จ่ายเกินตน 
ขาดการเก็บหอมรอมริบ จนหลายครั้งที่เด็กและเยาวชนที่
ขาดคุณธรรม ด้านความประหยัด รวมถึงคุณธรรม ด้าน
ความสุภาพ เน่ืองจากการไหล่บ่าเข้ามาของวัฒนธรรมของ
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ชาวต่างชาติเข้ามาอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมไทยนอกจากเป็น
เอกลักษณ์ของชาติแล้ว วัฒนธรรมไทยยังช่วยกล่อมเกลา
จิตใจให้สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
ไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังที่ อุดมศักด์ิ ภาระ
พฤติ (2555) ได้กล่าวว่า ให้ชาติใดชนใดก็ตามถ้าได้ปฏิบัติ
ตนอยู่ในความสุภาพ สังคมย่อมมีความสงบสุขร่มเย็น น่าอยู่
น่าอาศัย ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่า
อารยประเทศอย่างแท้จริง รวมถึงการเพาะบ่มคุณธรรมด้าน
ความสะอาดให้กับผู้เรียน โดยฝึกฝนให้มีความบริสุทธ์ิ
สะอาดของจิตใจ ไม่คิดมุ่งร้ายหรืออิจฉาริษยาผู้อื่นมองและ
คิดถึงสิ่งต่าง ๆ ในแง่ดี เน่ืองจากความคิดในลักษณะน้ีจะ
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของ
เด็กและเยาวชนต่อไป  
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