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บทคัดย่อ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด

เทศบาลเมืองตาก พบว่า โดยภาพรวม มีความต้องการจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 71.06 เมื่อจ าพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 80.71 ด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 74.90 ส่วนด้านที่มี
ความต้องการจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 63.27 

2. ผลการด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาล
เมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ ส ารวจความต้องการจ าเป็น ก าหนดนโยบาย 
แผนงานโครงการ ประชุม สนับสนุนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 2) ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดคุณลักษณะผู้เรียน จัดท าแผนการ
เรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 4) ด้านการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามโครงการลานธรรม 
ลานปัญญา 5) ด้านการพัฒนาครู ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา 6) ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียน ชุมชน วัด และ
ทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

3. ผลการประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาล
เมืองตาก พบว่า ในภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
รองลงมา การจัดกิจกรรม ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม หลังจากมีการด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน โดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกิจกรรม 
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) ศึกษาความ
ต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2) ด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้วยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) ประเมินผลการบริหารงานเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรยนเทศบาี ล 2 วัดดอนมลู
ชัย สังกดัเทศบาลเมืองตาก การด าเนินการวิจัยในการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นและการประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้ปกครอง จ านวน 165 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธี Priority Needs Index (PNI) ความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา การ
ด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติการ 3) การสังเกตผลการปฏิบัติ และ 4) 
การสะท้อนผล กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้ปกครองนักเรียนประจ าช้ันเรียน จ านวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นคู่มือการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน และแบบบันทึกการด าเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
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“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโครงการลานธรรมลานปัญญา รูปแบบการด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาที่โดดเด่น โรงเรียนที่มีการด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏบิัติกิจกรรมที่เปน็เลิศ จากกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการบริหารโรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค าส าคัญ : การบริหารงาน, คุณธรรม จริยธรรม, โรงเรียนเทศบาล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม 
 

Abstract 
 This research is an integrated research of qualitative research and quantitative research. The purpose is to: 
1) study the need for moral reinforcement; student ethics 2) Management of moral strength student ethics with 
participatory action research, 3) Evaluate morale management practices student ethics in Tessaban 2 
Watdonmoonchai School under Tak Municipality conducting research on essential needs assessment and moral 
performance management; student ethics. The sample included the administrators, the teachers, the teachers, 
the support personnel. The basic education institution and parents were 165 persons. The research instrument 
was a questionnaire and estimate scale data analysis uses the Priority Needs Index (PNI) method, frequency, 
percent mean, standard deviation and content analysis. Moral strength management student ethics in Tessaban 
2 Watdonmoonchai School under Tak municipality participatory action research consists of four steps: 1) 
planning; 2) action; 3) observing performance; and 4) reflecting on the target audience, including school 
administrators, teachers, support personnel, basic school board and 54 parents of students in the class. The 
tools used in the research is the moral management guide. student ethics and the operating record. Data 
analysis uses content analysis. 
 The research found that 
 1. The study needs the need to strengthen the moral. The students' ethics in Tessaban 2 
Watdonmoonchai School under Tak Municipality, showed that the overall needs were met. 71.06%, when 
considering the aspect, found that the field of collaborative networking. It is ranked 80.71% in the management 
of learning. Second is 74.90%. The least needed aspect is the environment, accounted for 63.27% 
 2. Performance  management student ethics in Tessaban 2 Watdonmoonchai School under Tak 
Municipality participatory action research found that: 1) management survey needs, define policies, plans, 
programs, meetings, support media, innovation and technology, monitor and evaluate performance. 2) Provide 
appropriate environment 3) Learning management, course analysis set student characteristics make a learning 
plan, organize learning processes that focus on the learner to practice. 4) The activities, organize a variety of 
activities. 5) The development of teachers, encourage teachers to be encouraged. 6) Create collaborative 
networks, community schools, temples, and all sectors to cooperate in moral development, student ethics. 
 3. The results of the evaluation of morality management. The students' ethics in Tessaban 2 
Watdonmoonchai School under Tak Municipality, showed that overall and all aspects were at a high level. The 
highest meanings were the networking, followed by activity. The lowest part is the environment. After the 
implementation of moral management student ethics by the cooperation network of all sectors. As a result, the 
school was selected as a pilot school form of action to prevent surveillance and address substance abuse in 
outstanding schools. The schools that have been conducting prevention, surveillance, and problem solving drugs 
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from the Department of Local Administration. It is a school with excellent performance from Department of 
Local Administration according to the School Based Management for Local Development; SBMLD. 
Keywords  :   Administration, Morality and Ethics Enhancing for Students, Municipal Schools,  

        Participation Action Research  
*
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1.บทน า 

สังคมต้องการคนดี การสร้างคนดีจึงเป็นพันธกิจจ าเป็นในการสร้างภูมิคุ้มกันไว้ต้านความเลวร้ายที่ก าลังกัดกร่อนสังคม พันธกิจ
ส าคัญของการศึกษาคือปลูกฝังคุณความดีให้เป็นภูมิคุ้มกันเยาวชน เตรียมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2548) [1] สังคม
นับวันทวีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีเรียบง่ายดีงามดั้งเดิมของไทย วิถีชีวิตแม้จะสะดวกสบายมากขึ้นแต่
ความสุขกลับลดลง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือชุมชนเสื่อมถอยลง (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) [2] 

เยาวชนมีนิสัยฟุุมเฟือย ยึดวัตถุ มั่วอบายมุข มีอิสระทางความคิดมาก มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะ ด้อยกตัญญู 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) [3] ค่านิยมและลักษณะนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคือรักสบาย ขาดวินัย ไม่
อดทน ขี้เกียจชอบรวยทางลัดไม่รับผิดชอบ ไม่กล้าเผชิญปัญหาและไม่รักการเรียนรู้หากการศึกษาไม่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิสัยและค่านิยม
ที่ผิดเมื่อมีปัญหาจริยธรรมเกิดขึ้นในสังคม ทุกคนต่างช้ีไปที่หน่วยงานการศึกษา ให้ก าหนดนโยบายและเปูาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ แต่ปัญหาคือการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษา จะมีวิธีการในการ
ปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างไร (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) [4] 

รายงานการวิจัยปัจจัยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ไม่ใช่เพียงการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาซึ่งถือว่ามีบทบาทส าคัญที่สุด ปัจจัยขับเคลื่อนภายในสถานศึกษาที่ส าคัญ 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า สามารถน าการเปลี่ยนแปลง สร้างขวัญก าลังใจให้ทีมงาน บริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นประโยชน์คุ้มค่า ปัจจัยด้าน
ครูครูต้องมีความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และพร้อมกันนั้น การ
ร่วมกับสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม จึงควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้ปกครอง และร่วมมือกันติดตามผลเพื่อหาทางปูองกันแก้ไข (นลินี ทวีสิน, 2549) [5] 

การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคนให้เกิดสันติสุข มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง อันจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของสังคมไทยโดยส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดอย่างมีความสุข มาตรา 39 และ มาตรา 40 ก าหนดให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) [6] 

การจัดการศึกษาไทยมีเปูาหมายพัฒนาคุณธรรมและความรู้ควบคู่กันมาโดยตลอด โดยมีกรอบแนวคิดให้การศึกษาเป็นกลไกการ
พัฒนาคนให้เกิดคุณธรรมน าความรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) [3] คุณธรรมเป็นเปูาหมายของการจัดการศึกษา แต่พบว่าเด็ก
และเยาวชนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เน้นวัตถุนิยม ขาดจิตส านึก
สาธารณะ คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอยน าไปสู่ปัญหาในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 
[2] 

รายงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องปัจจัยครูซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือคุณภาพครูและคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ ครูที่ดีต้องมีความศรัทธาในอาชีพ เอาใจใส่ในหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดี แต่การจะท าให้ครูตระหนักในหน้าที่นั้น สิ่งส าคัญคือ
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การบริหารซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร และการบริหารที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจนั้น นอกจากจะใช้
องค์ประกอบทางการบริหารโดยทั่วไปแล้ว ยังต้องเกิดจากการร่วมใจและเต็มใจพัฒนา (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2554) [7] 

การจัดการศึกษาที่ผ่านมาคุณภาพของนักเรียน ด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมยังไมเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วง ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก ความเจริญทางจิตใจของคนยังเจริญไมทันด้านวัตถุ จึงส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมโดยรวมเกิดปัญหา
ขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสังคมของวัยรุน การติดยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การฉกชิงวิ่งราว การล่อลวง การใช้ความรุนแรง ที่ภัยเหล่านี้ ส่งผล
กระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (อ ารุง จันทวานิช, 2548) [8] 

เมื่อผู้วิจัยได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก พบว่า 
สถานศึกษามีปัญหาการบริหารจัดการ ความไมพรอมของอาคารสถานที่ บุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ
และขาดคุณภาพ งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ คุณภาพของนักเรียนทุกด้านต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของชาติ และมีการจัดเวทีประชาคม
แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัญหาจากหลายสาเหตุ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร ด้านการนิเทศติดตาม
ประเมินผล และปัญหาเกิดจากตัวนักเรียนเอง แต่ทุกฝุายเห็นพ้องต้องกันว่าสาเหตุส าคัญที่ให้คุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคือ
นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม ทุกฝุายให้เหตุผลสอดคลองตรงกันว่า “ถ้าท าให้คนเป็นคนดีได ก็จะแกปัญหาอย่างอื่นได้ง่าย” (โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย, 2559) [9] 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นประโยชนแกสถานศึกษา เทศบาลเมือง
ตาก และสถานศึกษาอื่นๆเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพผู้เรียน อันจะส่งต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก 

2.2 เพื่อด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาล
เมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

2.3 เพื่อประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 

สังกัดเทศบาลเมืองตาก เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ผู้ปกครองนักเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 283 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู้ปกครองนักเรียน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krecie and Morgan 1970, pp. 607-610) [10] ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 165 คน จากนั้นก าหนดสัดส่วนให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวนเท่ากับประชากร เนื่องจากมีจ านวนน้อยและแตกต่างกันมากกับกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย  
(Simple random sampling) โดยวิธีจับสลากให้ได้จ านวนครบตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ รายละเอียดดังตาราง 1 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 976 

ตาราง 1 แสดงสถานภาพ ประชากร และกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก  

สถานภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2 1.21 
ครูผู้สอน 22 22 13.33 

บุคลากรสนับสนุน 3 3 1.82 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 13 13 7.88 

ผู้ปกครองนักเรียน 243 125 75.76 
รวม 283 165 100 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 
วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอน
มูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2) การจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 3) การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 4) การจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 5) การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 6)การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้  1) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 2) สร้างเครื่องมือชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหาด้วย
ตัวเอง จ านวน 5 คน คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 4) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน และ 5) จัดพิมพ์เครื่องมือ แบบสอบถาม  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ข้อมูลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูล

ชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก เพื่อจัดล าดับความส าคัญใช้วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, หน้า 
279) [11] 

Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
สุวิมล ว่องวานิช เป็นวิธีการหาผลต่างของ (I-D) แล้ว หารด้วย D เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้าง
มากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นจริงเป็นฐานในการค านวณ ค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่
ควรจะเป็นของกลุ่ม 

PNImodified = (I-D)/D 
 

เมื่อ  PNImodified หมายถึง ความต้องการจ าเป็น 
I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
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D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง 
      การแปลผลให้พิจารณาจาก  

1. ค่า (I-D)/D เป็นค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นจริงไปยังสภาพที่ควรจะเป็น คิด
เป็นร้อยละ เช่น ค่า (I-D)/D=.77 หมายความว่า ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นจริงไปยังสภาพที่ควรจะ

เป็น คิดเป็นร้อยละ 77 (ค านวณจาก 
     

 
X 100) 

2. การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น จากค่ามากไปหาน้อย โดยพิจารณาจาก (1) ค่าร้อยละ (2) ค่า (I-D)/D (3) 
ค่า I-D ถ้ามีค่าเท่ากันให้พิจารณาจาก ค่าร้อยละ ค่า (I-D)/D และ ค่า I-D ตามล าดับ 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นจริงไปยังสภาพที่ควรจะ
เป็น หรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่า “มีความต้องการจ าเป็น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ตอนที่ 2 การด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 22 คน บุคลากรสนับสนุน จ านวน 3 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 13 คนและผู้ปกครองนักเรียนประจ าช้ันเรียน จ านวน 14 คน รวมจ านวนท้ังสิ้น 54 คน  

2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย เป็นไปตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1990) [12]  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ด าเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ จัดประชุม ตลอดจนการก ากับ ดูแล ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ (Action) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การ
บริหารจัดการ 2) การจัดสภาพแวดล้อม 3) การจัดการเรียนรู้ 4) การจัดกิจกรรม 5) การพัฒนาครู 6)การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ตามคู่มือที่สร้างขึ้น โดยเน้นกิจกรรมตามโครงการลานธรรม ลานปัญญา กิจกรรม ประกอบด้วย 40 เรื่อง ดังนี้ 1) คุณธรรมและ
จริยธรรม 2) หน้าที่ชาวพุทธ 3) การท าสมาธิ 4) การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 5) การท าความดี 6) การมีสติ 7) วันวิสาขบูชา 8) วัน
เข้าพรรษา 9) การพัฒนาจิต 10) การลดปัญหาความขัดแย้ง 11) พระพุทธคุณ 3 12) หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 13) ไตรสิกขา 14) 
กฎแห่งกรรม 15) โอวาท 3 และท าสมาธิ 16) ความกตัญญูกตเวที 17) มงคล 38 ประการ(ท าตัวดี) 18) มงคล 38 ประการ(ว่าง่าย) 19) 
มงคล 38 ประการ(รับใช้พ่อแม่) 20) หัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา 21) วิชาชีวิต 22) ไม่ยึดติด จิตปล่อยวาง 23) ชีวิตนี้สั้นนัก 24) 
คิดบวก ชีวิตบวก 25) การมีเมตตา 26) คน 4 ประเภท 27) วาจาสามัคคี 28) ช้างกับมดแดง 29) คนกับ สุนัข 30) อานิสงส์ของการฟัง
ธรรม 31) การท าบุญ 32) กาย วาจา ใจ 33) ศีล 5 34) ข้อคิดจากต้นไม้ 35) เวลา 36) พรหมวิหาร 4 37) อิทธิบาท 4 38) ทิศ 6 39) 
พุทธบริษัท 40) ธรรมะกับชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตผลการปฏิบัติ (Observation) ผู้วิจัยและคณะ ด าเนินการบันทึกเพื่อปรับปรุงพัฒนาด าเนินการ
บริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก อย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection) ผู้วิจัยด าเนินการโดยมีการซักถาม พูดคุยสัมภาษณ์ ประชุม ผู้เกี่ยวข้องใน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เป็นระยะๆ ตามคู่มือ และแบบบันทึกการด าเนินงาน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นคู่มือการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และแบบบันทึกการด าเนินงาน 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองและมอบหมายให้ครูเป็นผู้เก็บข้อมูลร่วมด้วย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ตอนที่ 3 การประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 
สังกัดเทศบาลเมืองตาก เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ

ผู้ปกครองนักเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 283 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ผู้ปกครองนักเรียน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krecie and Morgan 1970, pp. 607-610) [10]  ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คน จากนั้นก าหนดสัดส่วนให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวนเท่ากับประชากร เนื่องจากมีจ านวนน้อยและแตกต่างกันมากกับกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยวิธีจับสลากให้ได้จ านวนครบตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ รายละเอียด ดังตอนท่ี 1 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่แบบประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 

วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก จ านวน 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด

เทศบาลเมืองตาก 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
5 หมายถึง มีระดับการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มาก 
3 หมายถึง มีระดับการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน น้อย 
1 หมายถึง มีระดับการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน น้อยที่สุด 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด 
การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 2) สร้างเครื่องมือชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหาด้วย
ตัวเอง จ านวน 5 คน คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 4) น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน และ 5) จัดพิมพ์เครื่องมือ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows จากแบบสอบถาม ส่วนที่เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า ใช้หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่
ค านวณได้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00 หมายถึง ระดับการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49 หมายถึง ระดับการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49 หมายถึง การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49 หมายถึง การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน น้อยที่สุด 
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4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูล
ชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ดังตาราง 2 
ตาราง 2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก (n=165) 

รายการ 
ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็น 

I D I-D (I-D)/D ค่าร้อยละ ล าดับ 

1.การบริหารจัดการ เพื่ อ เสริมสร้ างคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.58 2.75 1.77 0.63 65.12 5 

2.การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.55 2.81 1.80 0.65 63.27 6 

3.การจัดการ เรี ยนรู้ เพื่ อ เสริ มสร้ า งคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

4.60 2.63 1.97 0.75 74.90 2 

4.การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

4.71 2.78 1.93 0.69 69.42 4 

5.การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

4.51 2.59 1.92 0.74 74.13 3 

6.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

4.59 2.54 2.05 0.81 80.71 1 

โดยภาพรวม 4.59 2.68 1.91 0.71 71.06  
หมายเหตุ:   ค่า I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 

 ค่า D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง  

 ค่าร้อยละ ค านวณจาก X 100 

จากตาราง 2 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูล
ชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก พบว่า โดยภาพรวม มีความต้องการจ าเป็น  คิดเป็นร้อยละ 71.06 เมื่อจ าพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 80.71 ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 74.90 ด้านการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
เป็นอันดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 74.13 ส่วนด้านที่มีความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ 63.27 

4.2 ผลการด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ ส ารวจความต้องการจ าเป็น 
ก าหนดนโยบาย แผนงานโครงการ ประชุม สนับสนุนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 2) 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดคุณลักษณะผู้เรียน 
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จัดท าแผนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 4) ด้านการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตาม
โครงการลานธรรม ลานปัญญา 5) ด้านการพัฒนาครู ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา 6) ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
โรงเรียน ชุมชน วัด และทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

4.3 ผลการประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก  

4.3.1 ผลการประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 
สังกัดเทศบาลเมืองตาก (ข้อมูลเชิงปริมาณ) ดังตาราง 3  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน

เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก   (n=165) 

รายการ 
X  S.D. 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1.การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 4.37 0.39 มาก 
2.การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 4.14 0.40 มาก 
3.การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 4.21 0.43 มาก 

4.การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 4.38 0.40 มาก 
5.การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 4.32 0.49 มาก 

6.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 4.39 0.43 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.30 มาก 

จากตารางที่ 3 ประเมินผลการบริหารงานเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาล
เมืองตาก พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.30 S.D. = 0.30) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ( X  = 4.39 S.D. = 0.43) รองลงมา 

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ( X  = 4.38 S.D. = 0.40)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  การจัด

สภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ( X  = 4.14 S.D. =0.40) 
4.3.2 ผลการประเมินผลการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด

เทศบาลเมืองตาก (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) พบว่า หลังจากมีการด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Miracle Class 
More Knowledge) ในโครงการลานธรรมลานปัญญา จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล รูปแบบการด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่โดดเด่น (Best Practices) ประจ าปี 2557 ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีการด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรม
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School 
Based Management for Local Development: SBMLD) 
 
5. อภิปรายผล 

การวิจัย เรื่อง การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาล
เมืองตาก ขออภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัด
เทศบาลเมืองตาก พบว่า โดยภาพรวม มีความต้องการจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 71.06 เมื่อจ าพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างเครือข่าย
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ความร่วมมือ เป็นอันดับที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 2 ถือว่าเป็นความต้องการที่สูงมาก ทั้งนี้เนื่องมากจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนให้ความส าคัญกับการ
จัดการศึกษาต้องการให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีคุณธรรมอันจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่เป็นลูกหลานให้มีคุณธรรม จริยธรรม การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดังท่ี นลินี ทวีสิน (2549) [5] กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู้ปกครองส าคัญมากโดยเฉพาะแม่เป็นผู้ใกล้ชิดและมีอิทธิพลสูงต่อบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของเด็กควรได้รับการเสริมสร้างให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา ส่วนชุมชนก็ต้องร่วมเสริมสร้างทั้งการจัดกิจกรรมในชุมชนและการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อ
ต่อการพัฒนา ตลอดจนต้องมีเครือข่ายเกื้อกูลหนุนสร้างซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกันกับกลุ่มหรือองค์กรอื่น ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุน
งบประมาณหรือปัจจัยการบริหารรูปแบบอื่นก็ได้ สอดคล้องกับนลินี ทวีสินที่วิจัยพบว่า การร่วมกับสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะครอบครัวมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมและพัฒนา จึงควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพ่อแม่ผู้ปกครองและร่วมมือกันสอดส่องดูแล ติดตามผลเพื่อหาทางปูองกัน  

2. การด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาล
เมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ ส ารวจความต้องการจ าเป็น ก าหนดนโยบาย 
แผนงานโครงการ ประชุม สนับสนุนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 2) ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดคุณลักษณะผู้เรียน จัดท าแผนการ
เรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 4) ด้านการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามโครงการลานธรรม 
ลานปัญญา 5) ด้านการพัฒนาครู ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา 6) ด้านสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียน ชุมชน วัด และ
ทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทั้งนี้เนื่องมากจาก คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนเป็นเปูาหมายหลักของการสร้างคนดี ดังที่สุระ อ่อนแพง และคณะ (2556, หน้า 258-265) [13] ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า 
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 14 ประการ 1) ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ความเมตตากรุณา 3) ความซื่อสัตย์
สุจริต 4) ความมีระเบียบวินัย 5) ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นการท างาน 6) ความกตัญญูกตเวทีและรักความเป็นไทย 7) ความ
รับผิดชอบ 8) ความอดทนอดกลั้น 9) ความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตน 10) ความพอเพียง 11) ความมีจิตสาธารณะ 12) ความ
ยุติธรรม 13) ความสามัคคี 14) ความใฝุเรียนรู้ วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มี 4 วิธี ดังนี้ 1) การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 4) การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน 
กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การทบทวนพันธกิจ 2) การวางแผน 3) การด าเนินงาน 4) การ
ติดตามประเมินผล 5) การรายงานผล 

3. การประเมินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมือง
ตาก พบว่า ในภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รองลงมา การจัด
กิจกรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดสภาพแวดล้อม หลังจากมีการด าเนินการบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ใน
โครงการลานธรรมลานปัญญา รูปแบบการด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่โดดเด่น โรงเรียนที่มีการ
ด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติ
กิจกรรมที่เป็นเลิศ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องมากจาก 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนดังจะเห็นได้จาก ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนโดยร่วมมือกับชุมชนเด่นสนในการ
จัดสร้างรั้วโรงเรียนร่วมกันจัดท าและจัดหาอุปกรณ์ตามโครงการสืบสานพัฒนาภูมิปัญญาอาหารไทย ความร่วมมือกับเทศบาลต าบลไม้
งาม เรื่องอนุเคราะห์ที่ดินในการจัดท าโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(ท านา เลี้ยงปลา ปลูกผัก)ความร่วมมือกับมูลนิธิ
พัฒนาชีวิตชนบทซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (CPF) ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยก่อสร้างโรงเรือนมาตรฐานตามแบบแปลนของ CPF และได้รับการสนับสนุนรั้ว อุปกรณ์การเลี้ยง 
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ปูายโครงการฯ พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ มูลนิธิจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการโครงการฯ 
และมูลนิธิฯจะส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เข้าไปให้ค าแนะน าการเลี้ยง และติดตามผล
การด าเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด ได้สนับสนุนบุคลากร 
จ านวน 2 คน ให้กับทางโรงเรียนเพื่อมาช่วยเหลือครูและนักเรียนในการด าเนินงานตามโครงการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน” ความร่วมมือกับบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรภายใต้ตรา “สิงห์สยาม ความ
ร่วมมือกับบริษัทเป็นต่อก่อสร้างใน การเจาะถนนหน้าโรงเรียนเพื่อวางท่อส่งน้ าจากวัดดอนมูลชัยมาสู่แปลงนาด้านหลังโรงเรียนตาม
โครงการการปฏิบัติงานเกษตรกรรมผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ (ปลูกข้าว) (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)  ความร่วมมือกับส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ในการขอความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้เพื่อน ามาปลูกในโรงเรียน ความร่วมมือกับบ่อปลาพิทักษ์ในการให้ความรู้และ
สร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงปลาให้กับนักเรียน 

ความร่วมมือกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองตากในการขอรับสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และการดูแลฟาร์มไก่ไข่ตลอดจน
การปูองกันโรคต่างๆ ความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตากในการอนุเคราะห์พันธุ์ปลาและให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา
กับนักเรียน ความร่วมมือกับสถานพีัฒนาท่ีดินตาก ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ในการตรวจสอบคุณภาพของดินในบริเวณที่โรงเรียนใช้
เป็นแปลงสาธิตในการท านาตามโครงการ การปฏิบัติงานเกษตรกรรมผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ (ปลูกข้าว) ความร่วมมือกับมณฑล
ทหารบกที่ 310 เพื่อน าก าลังพลมาพัฒนาที่ดินในการจัดท าโครงการการปฏิบัติงานเกษตรกรรมผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ (ปลูก
ข้าว) ความร่วมมือกับวัดดอนมูลชัยและวัดสันปุาพงในการร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการลานธรรม ลานปัญญาในเรื่องวิทยากรทุกวัน
พระ ความร่วมมือกับวัดดอนมูลชัยในการอนุเคราะห์ระบบน้ าเพื่อใช้ท ากิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่กา รพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจงัหวัดตากในการฝึกอบรมให้ความรูโ้ครงการภูมปิัญญาไทยท านา 1 ไร่ได้เงิน 100,000 บาท ความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในการอนุเคราะห์เครื่องมือ เครื่องจักร รถแมคโครในการปรับพื้นที่แปลงนา ความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในการให้ความรู้การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มรายได้และลด
ต้นทุน ความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนตากในการมอบบรรจุภัณฑ์ “ข้าวเมืองตาก” ให้กับโรงเรียนเพื่อน าข้าวที่เหลือจากโครงการ
อาหารกลางวันมาขายให้กับผู้ปกครองและชุมชน ความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนตากใน การอบรมพัฒนาศักยภาพโครงการจัดการ
ความรู้ด้านเกษตรรูปแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนตากในการอบรมด้านการตลาด
และจัดท าบัญชีครัวเรือน ความร่วมมือกับบริษัทเป็นต่อก่อสร้างในการเจาะถนนหน้าโรงเรียนเพื่อวางท่อส่งน้ าจากวัดดอนมูลชัยมาสู่
แปลงนาด้านหลังโรงเรียนตามโครงการการปฏิบัติงานเกษตรกรรมผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์ (ปลูกข้าว)(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 

จากโครงการลานธรรมลานปัญญา ท าให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” (Miracle Class More Knowledge) จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล รูปแบบการด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่โดดเด่น(Best Practices) ประจ าปี 2557 ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีการด าเนินการปูองกันเฝูาระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีผล
การปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลศิ (Best Practices) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามาโครงการการบริหารโรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development: SBMLD) 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยพบว่าทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีความต้องการในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนด้านการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ และด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นสถานศึกษา ควรมีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันศึกษาและวางแผน
ในการการอปัญหาร่วมกันก าหนดเป็นนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดคุณลักษณะผู้เรียน จัดท าแผนการเรียนรู้ จัด
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กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียน ชุมชน วัด และทุกภาคส่วน
ต่างให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
6.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
6.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาในทุกภาคส่วน 
6.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และอื่นๆ 
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	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



