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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างกลไกการเสริมสร้าง

วนิยัดา้นความซือ่สตัยส์ุจรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 2) เพือ่ศกึษาผลการใชก้ลไก
การเสรมิสรา้งวนัิยด้านความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่ตวัอยา่งในการ
ศกึษาผลการใชก้ลไกการเสรมิสรา้งวนิยัด้านความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 320 คน จากโรงเรียน จำานวน 5 แห่ง ในภาคะวันออก
เฉียงเหนือ ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการเสริมสร้างวินัย
ดา้นความซ่ือสตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบบวดัความซือ่สตัยส์จุรติของนกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสังเกต และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตมีกลไกที่ประสบความสำาเร็จ 4 ด้านได้แก่ 1) ค่ายเสริม
สร้างความซื่อสัตย์สุจริต 2) กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความซื่อสัตย์สุจริต 3) สภานักเรียนเสริม
สรา้งความซือ่สตัยส์จุรติ และ 4) ชุมชนเสรมิสรา้งความซือ่สตัยส์จุรติปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความซือ่สตัยส์จุรติ
อย่างมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 ได้แก ่ทศันคตติอ่ความซือ่สตัยล์กัษณะมุง่อนาคต การอบรมเลีย้งด ู
แบบประชาธิปไตย และ สภาพแวดล้อมทางสังคม ผลการสร้างกลไกการพัฒนาวินัยด้านความซื่อสัตย์
สจุรติมผีลการประเมนิอยูใ่นระดับมากทกุด้าน ผลการดำาเนนิงานดว้ยกลไกการเสรมิสรา้งวนิยัดา้นความ
ซือ่สตัยส์จุรติพบวา่ บคุลากรมคีวามพึงพอใจระดับมากในการสรา้งแกนนำาในสถานศกึษาเพือ่พฒันาความ
ซือ่สตัยส์จุรติบคุลากรทุกฝา่ยมบีทบาทมากขึน้ในการเสรมิสรา้งความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาหลกัสตูร
และการสอนมีการบูรณาการความซื่อสัตย์สุจริตในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทุกโรงเรียนมีการ
พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และทุกโรงเรียนมีโครงการเสริมสร้างวินัย
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ด้านความซื่อสัตย์สุจริตบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำาปี ผลการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ในนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความซื่อสัตย์สุจริตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากท้ังก่อนและหลัง
ดำาเนินการพัฒนา 

คำ�สำ�คัญ: การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
The objectives of this research are 1) to study good practices and create mechanisms  

to enhance honesty in basic education level schools. 2) To study the effect of using  
mechanisms to enhance honesty in basic education level schools. The samples in the study 
of the results of using mechanisms to enhance honesty in basic education level schools 
were 320 lower secondary school students from 5 schools in the Northeast of Thailand, 
were obtained using stratified random sampling. The instruments used in the research were 
the manual of mechanisms to enhance honesty in basic education level schools, Honesty 
measure of junior high school students, observation and interview. Data were analyzed 
by using mean, percentage, standard deviation, t-test statistics and descriptive analysis.  
The research found that the good practice of honesty development there are 4 successful  
mechanisms: 1) Campto enhance honesty, 2) Integrative learning activities to enhance  
honesty, 3) Student Council to enhance honesty, and 4) Community to enhance honesty.
Factors affecting honesty with statistical significance at .05 level, including attitude towards 
honesty, Future focus, Democratic parenting, and social environment.The result of the  
development of mechanisms to enhance honestyhas a high level of assessment results in 
all aspects.The results of the operation with the mechanism of enhancing honesty showed 
that the personnel had a high level of satisfaction in creating the leaders in the school for 
development. All personnel sector of schools have a greater role in enhancing honesty.
The curriculum and teaching are integrated with honesty in teaching and learning activities.  
Every school has developed extra-curricular activities to enhance honesty. And every school 
added a project to enhance honesty in the annual action plan.The results of enhancing 
honesty in students found that students had overall honesty scores at a high level before 
and after development.
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บทนำา
วินัย ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้

ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินชีวิต ดังนั้นการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างวินัยให้แก่คนในชาติจึงต้อง
ดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องและไม่ปล่อย
ให้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว
เท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของชนในชาติทุกฝ่ายจะต้อง
ช่วยเหลือและร่วมมือกันโดยเริ่มต้นที่เยาวชนซึ่ง
เป็นนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปด้วยการ
ฝึกฝนอบรมจนเป็นนิสัยและนำาระเบียบวินัยที่
ฝึกฝนไว้นั้นออกไปปฏิบัติจริงในชุมชนคนที่มีวินัย
จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามลักษณะที่
สังคมยอมรับ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับ
ผิดชอบ รู้จักเวลา อดทน เชื่อมั่นในตนเอง และ
เป็นผู้นำาผู้ตามท่ีดี การเสริมสร้างวินัยนอกจาก
จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนแล้วยัง
มีส่วนช่วยชักนำาประชาชนในชุมชนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามไปด้วยวินัยจึงเป็นสิ่งที่ความสำาคัญ
สำาหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในสังคมทุก
ระดับ (ต้องจิตต์ จิตดี, 2547: 29) 

ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นวินัยด้านหนึ่ง
ที่สะท้อนถึงการมีความซื่อตรง มีความจริงใจต่อ
ผู้อื่น การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์ ย่อมจะทำาให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ส่งผลต่อสังคมประเทศชาติให้สงบสุข
และเจริญก้าวหน้า (พวงพันธ์ โพธิ์ศรี, 2555: 3) 
ความซือ่สตัยส์จุรติเปน็ความอยู่รอดและความสงบ
สุขของสังคม บ้านเมือง ประเทศชาติ และโลกทั้ง
มวล นอกจากนั้น ผลการศึกษาของ ศูนย์สำารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนนิด้าโพล (2555) พบ
ว่า คุณธรรมพื้นฐานที่เยาวชนควรได้รับการปลูก
ฝังมากที่สุดอันดับแรกคือ ความซื่อสัตย์ ส่วนการ
มีวินัย ความสามัคคี การมีน้ำาใจ ความขยัน ความ
สุภาพ ความประหยัด และความสะอาด รอง
ลงมาตามลำาดับ ส่วนสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ

เยาวชนไทยในอนาคต คือ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  
มคีวามกตญัญกูตเวท ีรวมทัง้มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 
ไม่คดโกง และเป็นผู้นำาที่ดีในอนาคต ในขณะที่
แนวโนม้ของความซือ่สตัยใ์นคนไทยกลบัมทีศิทาง
ที่ตกต่ำาลง เพราะประชากรมีความเห็นแก่ตัว  
ความละโมบ กิเลสตัณหาที่มากขึ้น ขาดการ
ปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ขาดแบบอย่างที่ดี สังคม
เปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยี สิ่งยั่วยุ และวัตถุนิยม
มากขึ้น (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2560: เว็บไซต์) จาก
ความสำาคญัขา้งตน้จำาเปน็ตอ้งปลกูฝงัพฒันาความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดกับเด็กและเยาวชนไทยอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีรูปแบบและกลไกที่จะทำาให้
มีการพัฒนาอย่างยั่นยืน

ผลการประเมินจากหลายองค์กร พบว่า 
นักเรียนไทยยังขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบทั้ง
ตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้ืน่และตอ่สงัคม ขาดความซือ่สตัย์
และไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม ผู้เรียนยัง
ขาดความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาท และหน้าที่
ในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่เป็นความเสี่ยงในทางเสื่อมเสียช่ือเสียงและอาจ
นำาไปสูก่ารกอ่อาชญากรรม ถกูทำารา้ย หรอืทำาลาย
อนาคตที่ดีของตนเอง (นันท์มนัส รอดทัศนา,
2554: 2-3) การสร้างเสริมวินัยให้แก่เด็กจะต้อง
อาศัยความร่วมมือและรับผิดชอบจากหลายฝ่าย
ด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่จากครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิด
กบัเดก็มากทีส่ดุตอ่มากค็อืโรงเรยีนซึง่มคีรผููอ้บรม
สัง่สอนและใหค้วามรูท้างจรยิธรรมแกเ่ดก็ รวมทัง้
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมของเดก็ ครผููส้อนซึง่เปน็
กำาลังหลักในการอบรมให้เด็กมีวินัยเป็นบุคคลที่
มีบทบาทในการสร้างเสริมวินัย ดังนั้น ผู้สอนจะ
ต้องตระหนักถึงความสำาคัญ และต้องสอดแทรก
การมีวินัยในตนเองไปในทุกๆ กิจกรรมการเรียน
การสอน 

การปลกูฝงัความซือ่สตัยส์จุรติเปน็หนา้ที่
ของทกุคนทกุภาคสว่นในสงัคมตอ้งชว่ยกันผลกัดนั
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ขับเคลื่อนสร้างจิตสำานึกให้เกิดขึ้น โดยครอบครัว 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง ต้องช่วยกันดูแล
สรา้งและปลกูฝังจติสำานกึด้วยการแนะนำา สัง่สอน 
และที่สำาคัญคือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในบุคคลใน
ครอบครัว ดังนั้น สภาพแวดล้อมจึงมีส่วนสำาคัญ
ในการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ดังที่ กฤติพงศ์ 
บุญรงค์ (2550: 60) ได้สรุปว่า สภาพแวดล้อม
ทางสังคมประกอบด้วยองค์กรทางสังคมที่สำาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตในที่นี้
คือครอบครัว โรงเรียน ศาสนา และสื่อมวลชน 
การเรียนรู้ทางสังคมมีบทบาทไม่น้อยไปกว่าการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน ดังนั้น การใช้บุคคลในชุมชนทำา
หน้าที่เป็นแบบอย่างและให้คำาแนะนำาที่ถูกต้อง
จะสามารถสอนให้เยาวชนรู้และเข้าใจถึงความ
ซ่ือสัตย์สุจริต จากการค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการ 
พัฒนาจริยธรรม พบว่า มีแนวปฏิบัติ 4 วิธี  
(สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร, 2550) ได้แก่ 1) การให้
ความรู้และเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้น โดย
ใช้วิธีการอธิบายเหตุผลท่ีเหนือกว่าความคิดเดิม
ของเด็ก จะทำาให้เด็กเข้าใจและยอมรับเหตุผลใน
ขั้นที่สูงกว่าของตน 2) การให้แสดงบทบาท เป็น
วิธีการฝึกให้เด็กเกิด หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติเพื่อ
นำาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ช่วยให้
เด็กมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมในลักษณะของ
สิ่งที่กระทำาได้ และเมื่อเด็กได้แสดงพฤติกรรม
เหล่าน้ันเขาก็จะได้ประสบการณ์ตรงที่จะทำาให้
เกิดความรู้สึกและอารมณ์ขึ้นเกี่ยวกับท่ีตนแสดง 
ประสบการณ์เหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กพัฒนาเจตคติ 
ค่านิยมในเรื่องที่ตนได้แสดงออก 3) การใช้กลุ่ม
ให้เกิดการคล้อยตาม เป็นวิธีการที่ปลูกฝังค่านิยม
เกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่เด็กโดยการใช้กลุ่มเป็น
เครื่องมือในการก่อให้เด็กพัฒนาเจตคติค่านิยม
ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
เด็กที่ได้ร่วมสังคมกันจะมีความก้าวหน้ากว่าเด็ก
ที่แยกเดี่ยวจากเพื่อน เพราะการที่เด็กได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้โต้แย้งกับเพื่อน จะ

ทำาให้ได้รับความคิดเห็นใหม่ๆ ต่างจากที่ตนเป็น
อยู่ และ 4) การให้เลียนแบบจากตัวแบบ เป็น
วิธีการปลูกฝังค่านิยมเก่ียวกับจริยธรรมให้แก่เด็ก
โดยการให้เด็กรู้สึกและสามารถเลือกเอาอย่าง
หรือเลียนแบบตัวแบบประเภทที่มีคุณสมบัติน่า
เลื่อมใสศรัทธาและเป็นวิธีการเดียวที่เด็กอาจทำา
ตามโดยไม่รู้สึกว่ากำาลังถูกชักจูง ลักษณะของการ
เลียนแบบ เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นไปตามทฤษฎี
อิทธิพลทางสังคม เป็นวิธีหนึ่งที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ 
สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน

กลไกในการปลูกฝังวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตของสถานศึกษาถือได้ว่ามีความ
สำาคัญอย่างยิ่ง เพราะโรงเรียนมีหน้าที่ให้การ
ศึกษาอบรม บ่มนิสัย การสร้างนิสัยความซื่อสัตย์
สุจริตจึงถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องให้การเอาใจ
ใส่ดูแลไม่น้อยกว่าการทำาให้ผู้เรียนมีความรู้และ
มีลักษณะที่พึงประสงค์อ่ืนๆ ทุกกิจกรรมที่จัดจะ
ตอ้งเนน้การสง่เสรมิใหเ้กดิความซือ่สตัยส์จุรติการ
ปลกูฝงัวินยัดา้นความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษา 
คำาวา่ กลไก หมายถงึ บคุคลผูเ้ปน็เจา้หนา้ทีป่ฏบิตัิ
งานในระดับต่างๆ หรือองค์การที่บุคคลผู้เป็นเจ้า
หนา้ทีใ่นระดบัตา่งๆ ปฏบิตังิานรว่มกนัทีจ่ะใหง้าน
สำาเร็จตามประสงค์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
เว็บไซต์) ดังนั้น กลไกการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่
เกีย่วขอ้งหลายฝา่ย ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู
ผู้สอน นักเรียน และคนในชุมชน ที่ผ่านมาสถาน
ศกึษาตา่งๆ ลว้นตระหนกัและใหค้วามสำาคญั ไดม้ี
การดำาเนนิงานโครงการหรอืกจิกรรมตา่งๆ เพือ่สง่
เสริมให้นักเรียนมีวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต แต่
ผลการดำาเนินยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร
เนือ่งจากการปลกูฝงัความซือ่สตัยส์จุรติมกัดำาเนนิ
การโดยครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้เป็นเรื่องที่
ยากที่จะปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจรติให้กับนักเรยีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากกลไกที่เกี่ยวข้องในหลากหลายภาคส่วนทั้ง
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โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และสภาพ
แวดล้อมต่างๆ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี, 2559: 1-10) เนื่องจากปัจจัยที่
ส่งผลต่อวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตนั้นประกอบ
ด้วย ปัจจัยด้านสถานภาพครอบครัวที่ทำาให้เด็ก
มีวินัยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพใน
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพมากหรือน้อยเช่นกัน 
(ดุษฎี โยเหลา, 2535: 1-69) การอบรมเลี้ยงดู
เด็กเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อวินัยของนักเรียน
โดยเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลหรือ
การอบรมเลี้ยงดูที่อบอุ่นตั้งแต่เล็ก จะเติบโตขึ้น
เป็นเดก็ทีม่กีารปรบัตวัทางสงัคมสงู มคีวามสำาเรจ็
ด้านการเรียนมีเป้าหมายชีวิตที่มุ่งอนาคต มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน 
สามารถจัดการกับความเครียดและปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลต่อสัมพันธภาพ
ในครอบครัวที่ดีในรุ่นต่อมา และการอบรมเลี้ยงดู 
แบบควบคุม หรือแบบเข้มงวดกวดขัน จะมีผลดี
ต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและสังคม ความ
ซ่ือสตัย ์ความมสีมัมาคารวะ การรูจ้กับาปบญุ การ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการมีวินัยในตนเอง 
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
โดยสภาพแวดล้อมที่สำาคัญที่ส่งผลต่อวินัยของ
นักเรียนแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ การปฏิบัติตนของ
ครู พฤติกรรมของกลุ่มเพื่อน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและบรรยากาศภายในโรงเรียน (ศิริกุล 
อิศรานุรักษ์ และปราณี สุทธิสุคนธ์, 2550: 105-
114) ดงัน้ัน การเสรมิสรา้งวนิยัดา้นความซือ่สตัย์
สุจริตในสถานศึกษาจึงจำาเป็นต้องอาศัยปัจจัย
ตา่งๆ เหลา่น้ีในการปลกูฝงัจติสำานกึความซือ่สตัย์
สจุรติให้ติดตัวผู้เรยีนไป อย่างไรกต็ามหนว่ยงานที่
จะต้องเปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัในการเสรมิสรา้งวนิยั
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียนต้องอาศัย
สถานศึกษาเป็นหลัก เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ี
ใกล้ชิดกับนักเรียนและมีศักยภาพในการเชื่อมโยง
ชมุชน ผู้ปกครอง และจดัการสภาพแวดลอ้มตา่งๆ 

ใหเ้กือ้หนนุตอ่การเสรมิสรา้งวนิยัใหก้บันกัเรยีนได้
มากที่สุด โรงเรียนจึงมีบทบาทสำาคัญในการเสริม
สรา้งวินยัใหก้บันกัเรยีนและโรงเรยีนควรออกแบบ
ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีกลไกทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพือ่ขบัเคลือ่นการ
ดำาเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ให้สอดคล้องกันและสร้างวินัยให้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพจากเหตุผลและความจำาเป็น
ข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากลไกการเสริม
สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยไดร้บัการสนบัสนนุ
จากสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและสร้าง

กลไกการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้กลไกการเสริม
สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลจากการดำาเนินงานวิจัยครั้งนี้ จะ

ทำาใหไ้ดอ้งคค์วามรูส้ภาพและปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การ
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถาน
ศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เปน็องคค์วามรู ้
ที่จะนำามาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
ต่างๆ ได้

2. ไดก้ลไกการดำาเนนิงานในสถานศกึษา
ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมสร้างวินัย
นักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริตของสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำาไปปรับปรุงใช้
ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองต่อไป
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3. ได้แนวทางการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานและได้คู่มือการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานสามารถนำาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
เพื่อการขยายผลในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนา
1. องค์ประกอบของคว�มซื่อสัตย์สุจริต

องค์ประกอบของความซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วยคุณลักษณะของพฤติกรรมที่
แสดงออกแบ่งได้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (กรม
วิชาการ, 2545: 147 ; กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553: 14 ; นิมิตร จนทฺรส์.ี 2555: เวบ็ไซต ์; จริา
พร ไพรณรินทร์. 2556: เว็บไซต์ ; คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559: 1-10)

1.1 การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็น
จริง หมายถึง การไม่พูดหรือแสดงพฤติกรรมให้
ผดิแผกไปจากสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามสภาพความเปน็จรงิ
ท่ีจะทำาให้เกิดความเสื่อมเสียและเสียหายทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น ประกอบด้วย การไม่กระทำาอัน
ใดให้ผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง การ
ไม่พูดในสิ่งที่ผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จ
จริง และการไม่คิดสิ่งผิดแผกไปจากเดิมหรือจาก
ข้อเท็จจริง

1.2 การละอายและเกรงกลัวต่อการ 
กระทำาผิด หมายถึง ความรู้สึกอายที่จะทำาบาป 
ทำาความชัว่ หรอืทำาสิง่ไมถ่กูไมค่วร และความกลวั
บาป เกรงกลัวต่อความช่ัวและผลของกรรมช่ัว เช่น 
ความละอายและเกรงกลัวที่จะคิด จะพูด หรือจะ
กระทำาความชัว่ ประกอบด้วย การรูส้กึละอายและ
เกรงกลัวที่จะคิดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร รู้สึกละอาย
และเกรงกลวัทีจ่ะพดูในสิง่ทีไ่มถ่กูไมค่วร และรูส้กึ

ละอายและเกรงกลัวที่จะทำาในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร

1.3 การปฏิบัติตามคำามั่นสัญญาในทาง
ที่ถูกต้อง หมายถึง การให้ข้อตกลงหรือคำาสัญญา
โดยคำานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีล
ธรรมและหลักกฎหมาย และแสดงพฤติกรรมใน
การปฏบิตัตินหรอืดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ สอดคลอ้ง
กบัขอ้ตกลงหรอืคำาสญัญาทีใ่หไ้วก้บัตนเอง บคุคล 
หน่วยงาน และสังคม ประกอบด้วย การให้ข้อ
ตกลงหรอืคำาสญัญาโดยคำานงึถงึความถกูตอ้ง และ
การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อตกลงหรือคำาสัญญา 

1.4 การไม่เบียดเบียนให้เกิดความ 
เดือดร้อน หมายถึง การไม่คิด ไม่พูด และไม่
กระทำาการใดๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ตนเองและผู้อ่ืน ประกอบด้วย การไม่กระทำาอัน
ใดท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่พูดสิ่งใดท่ีก่อให้
เกิดความเดือดร้อน และไม่คิดสิ่งใดที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อน

1.5 การไม่ประพฤติหาประโยชน์ใน
ทางที่เสื่อมเสีย หมายถึง ไม่ประพฤติปฏิบัติ พูด 
และคิดในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อให้ได้ตามความ
ต้องการของตนเอง อาจเป็นทรัพย์สิน สิทธิบาง
อย่างหรือได้รับบริการ ให้ความสะดวกสบาย
อย่างเป็นพิเศษกว่าคนอื่น ประกอบด้วย การไม่
ประพฤติหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่พูด
เพื่อหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่คิดหา
ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

2. กลไกก�รเสริมสร้�งวินัยด้�นคว�ม
ซื่อสัตย์สุจริตในสถ�นศึกษ�

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำาให้ระบบมีการ
ขับเคลื่อนหรือดำาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่ม
บุคคลให้เป็นผู้ดำาเนินงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รับ 
ผิดชอบมาดำาเนินการ ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนงาน โดยมรีายงานการประชมุคณะทำางาน 
รายงานผลการดำาเนินการ การประเมินระบบ 
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และสรุปผลการดำาเนินงานตามระบบที่กำาหนดไว้  
(บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2552: เว็บไซต์) การปลูก
ฝังเรื่องค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต้องปลูกฝังให้
ลึกเข้าไปในจิตใจ นิสัยความซื่อสัตย์สุจริตสร้าง
ตัง้แต่แรกเกดิและเริม่กอ่ตวัขึน้ จากความรกัความ
อบอุน่ทีพ่อ่แม ่ญาตพ่ีินอ้งได้แสดงออกแกเ่ด็ก พ่อ
แม่จึงเป็นต้นแบบที่สำาคัญในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเข้า
สู่โรงเรียนถือครูเสมือนพ่อแม่คนที่สอง เด็กเช่ือ
ในส่ิงท่ีครูสอน ครูทำาให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ว่าตั้งใจ
หรือไม่ก็ตามการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเรื่อ
ความซือ่สตัยส์จุรติ จงึเปน็บทบาทของครทูกุคนใน
โรงเรียน และผู้บริหารที่ต้องทำาตนเป็นแบบอย่าง 
ดังน้ัน การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหน้าที่
ของใคร องค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำาคัญ 
ได้แก่ (เจนจิรา แสงไกร, 2560: เว็บไซต์) 

1. ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติ 
พีน่อ้ง ตอ้งชว่ยกนัดแูลสรา้งและปลกูฝงัจติสำานึกน้ี
ดว้ยการแนะนำาสัง่สอน ทำาตวัอย่างทีดี่ใหก้บัคนใน
ครอบครัวของตน

2. โรงเรยีนและสถานศกึษา เป็นสถาบันที่
ทำาหน้าที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัยคือ ให้ความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติ
ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งหวัใจสำาคัญของการศกึษา คอืทำาให้
คนเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้ง
ต่อสังคมที่ตนอยู่อาศัย และต่อประเทศชาติ การ
ปลูกฝังจิตสำานึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือน
กัน ต้องทำาให้ผู้เรียน เกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดีและ
ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย

3. สถาบันทางสงัคมตา่งๆ ตอ้งมบีทบาท
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างลักษณะนิสัยความ
ซ่ือสตัยส์จุรติ วดัและองค์กรทางศาสนาต่างๆ ช่วย
ไดม้ากในการอบรมสรา้งความเช่ือความศรทัธาให้
เกิดขึ้น

3. ก�รปลูกฝังวินัยด้�นคว�มซื่อสัตย์
สุจริตให้กับนักเรียน

 การปลูกฝังวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ให้กับนักเรียนในบริบทของสังคมไทย จำาเป็น 
อยา่งยิง่ทีต่อ้งอาศยัสถานศกึษาเปน็หลกั เนือ่งจาก
สภาพครอบครัว และสถาบันทางสังคมยังไม่
สามารถมีบทบาทในการเสริมสร้างวินัยของ
นักเรียนได้เท่าที่ควร เพราะมีข้อจำากัดและขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในการปลกูฝงัวนิยัอยา่งถกูตอ้ง 
ดงันัน้ จงึจำาเปน็ตอ้งมกีลไกภายในสถานศกึษาเพือ่
ปลกูฝงัวนิยัดา้นความซือ่สตัยส์จุรติใหก้บันกัเรยีน
อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาเอกสารและแนวคิด
ต่างๆ สามารถจำาแนกกลไกภายในสถานศึกษา
ที่มีบทบาทในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนได้ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในการเสริม
สรา้งความซือ่สตัยส์จุรติ ผูบ้รหิารมบีทบาทอยา่งยิง่ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดระเบียบ
วินัย การออกคำาสั่งลงโทษ การว่ากล่าวตักเตือน 
และการอบรมสั่งสอนรวมทั้งการประพฤติตน
เป็นตัวอย่างที่ดี ต่อครูในโรงเรียนและนักเรียน  
(สุรเกียรติ จอมไพรศรี, 2550: 8) การที่จะให้
นกัเรยีนประพฤตอิยูใ่นระเบยีบวนิยัของโรงเรยีนได้
นั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีบทบาทในการออกคำา
สั่งระเบียบต่างๆ ควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบ
วา่มสีว่นชว่ยใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา 
ควรจัดสภาพของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้มี
สภาพน่าอยู่น่าเรียน ครูเป็นบุคคลสำาคัญที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยได้ ผู้บริหาร
ควรพฒันาครใูหป้ระพฤตตินเปน็แบบอยางทีด่ขีอง
นักเรียน เช่น ความสามัคคี การแต่งกาย มารยาท 
การพดูจา เปน็ตน้ ครจูะตอ้งมเีหตผุลไมใ่ชเ่ปน็คน
เจา้อารมณห์รอืมอีารมณร์า้ย เพราะจะสง่ผลทำาให้
เกิดปัญหาทางวินัยได้ การฝึกให้นักเรียนเป็นคนมี
วินัย มีเกียรติ และมีความรับผิดชอบ ย่อมป้องกัน
ปัญหาทางวินัยได้ดี พยายามสร้างความภูมิใจใน
โรงเรียน เพื่อจะได้นำาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน สร้าง
วินัยในตนเองให้เกิดกับนักเรียน โดยการแนวหรือ
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ให้คำาปรึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ ซึ่ง
ไม่มีผลดีมากนักต่อการสร้างระเบียบวินัย แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกบระเบียบวินัยที่กำาหนดไว้ให้
เข้าใจตรงกัน ควบคุมดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอยาง
ท่ีดีในการรักษาระเบียบวินัยที่ได้กำาหนดไว้แล้ว  
ผู้บรหิารโรงเรยีนจะต้องศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบั 
ระเบียบวินัยที่ระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดไว้  
(สำาเภา พุทธปวน, 2548: 15) นอกจากนั้น 
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมีความสำาคัญมาก
ในการเสริมสร้างวินัยและความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียน ผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้นำาในการ
เสริมสร้างวินัยนักเรียนโดยให้ความสำาคัญกับการ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนาวินัยนักเรียนประกอบ
ด้วยงานต่างๆ ดังน้ี การวางแผนนโยบาย การ
อำานวยความสะดวก การส่งเสริมความมีวินัยของ
นักเรียน การให้การสนับสนุนงบประมาณ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สถานที่และแหล่งเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาวินัย การ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การให้การนิเทศ 
และการประเมินผล (ประกิต วงษ์มอญ, 2550: 
27-28)

3.2 บทบาทครูในการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์สุจริต ครูถือเป็นกลไกที่มีบทบาทและ
ลงมือปฏิบัติมากที่สุดในการเสริมสร้างวินัยให้
กับนักเรียน เพราะครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียน
และมีโอกาสในการเสริมสร้างวินัยในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ นอกจากนั้น ครูยังเป็นฝ่ายปฏิบัติการใน
การออกแบบหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถบูรณาการเข้า
กับกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนได้ ครู
จงึควรมบีทบาทปฏบิตักิารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิ
วินัย ดังนี้ (กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์, 2544: 24)

1) ความแน่นอนสม่ำาเสมอ ครูควรมี
ตารางสอนและตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
แต่ละภาคเรียนที่ชัดเจนแน่นอน นักเรียนจะรู้สึก
สบายใจ ถ้าเขารู้กำาหนดการที่แน่นอนของตนเอง
ล่วงหน้า การตั้งกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ 
ต้องคำานึงว่ามีความสำาคัญ และนักเรียนสามารถ
ที่จะทำาตามได้ นักเรียนต้องการรู้อย่างชัดเจนว่า
ครูและ โรงเรียนต้องการอะไรจากตน ทั้งนี้เพื่อ
นกัเรยีนจะสามารถตดัสนิใจไดแ้นน่อน หากมกีาร
เปลี่ยนแปลงครูต้องอธิบายเหตุผลว่าเป็นเพราะ
เหตุใด

2) ชมเชยให้กำาลังใจ นักเรียนต้องการ
ความสนใจและการยอมรับที่สม่ำาเสมอจากครู 
ครูจึงควรบอกให้นักเรียนรู้ถึงความต้องการอย่าง
ชดัเจน และชมเชยเมือ่นกัเรยีนแสดงพฤตกิรรมทีด่ี

3) ทำาเปน็ตวัอยา่ง นกัเรยีนจะเลยีนแบบ
สิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้นครูจึงควรทำาเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้นักเรียนเห็น เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่ครู
คาดหวัง

4) ใช้เหตุผลที่ถูกต้องตามสถานการณ์ 
นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมี
พัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์แตกต่างกัน 
ขึน้อยูก่บัเวลาและสถานการณ ์กอ่นทีจ่ะใชว้นิยักบั
นักเรียน ครูต้องพิจารณาว่านักเรียนกำาลังเหนื่อย 
ป่วย หิว กำาลังไม่สบายใจหรือไม่ ครูต้องพยายาม
เข้าใจ และให้โอกาสนักเรียนปรับตัว ให้เข้ากับ
สถานการณ์ อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ

5) การลงโทษ อาจทำาได ้หากครพูดูชีแ้จง
หรือกระทำาโดยวิธีต่างๆ แล้ว แต่ก็ไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึปรารถนาของ
นักเรียนได้ อาจจำาเป็นต้องมีการลงโทษแต่ไม่ควร
รุนแรงเกินเหตุ เช่น ครูอาจแสดงการไม่ยอมรับใน
สิ่งที่นักเรียนกระทำา หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูก
ต้อง การงดปฏิบัติบางอย่างหรือบางประการการ
จำากัดบริเวณหรือการไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในช่วง
เวลาที่เหมาะสม
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3.3 บทบาทนักเรียนในการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา สามารถแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีเป็น 2 ระดับ คือ นักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษาประจำาห้องเรียนจะทำาหน้าที่ดูแลและ
ให้การช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนในห้องของต้นเอง 
ช่วยครูที่ปรึกษาติดตามรายงานพฤติกรรมของ
เพื่อนภายในห้องประสานงานกับนักเรียนเพ่ือน
ที่ปรึกษาแกนกลาง ส่วนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
แกนกลางหรือแกนนำา จะทำาหน้าที่ให้การปรึกษา
กับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประจำาห้องเรียนที่มา
ขอรับแนวทางการให้การปรึกษา สรุปปัญหา
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาเพื่อรายงานให้กับครูที่
ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษารายงาน
ส่งต่อไปยังผู้อำานวยการและรายงานไปยังหัวหน้า
ระดับ   จัดการอบรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาให้
กับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประจำาห้องเรียน นิเทศ
ติดตามการดำาเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษาประจำาห้องเรียนเพื่อตรวจสอบการดำาเนิน
งาน (โรงเรียนสิริเกษน้อมเกล้า. 2555: เว็บไซต์)

3.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีบทความในการ
เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา 

(กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2548: 95-96) 
ดังนี้ 

 1) แสดงความรกัตอ่ลกูและความรกั
ซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ลูกมองเห็น
คุณค่าในตนเอง โดยต้องเริ่มจากทัศนคติของพ่อ
แมท่ีม่ตีอ่ตวัเองเปน็พ้ืนฐาน อนัจะมผีลต่อการมอง
เห็นคณุค่าในตนเองของลกูด้วยเพราะพ่อแมท่ีเ่หน็
คณุคา่ในตนเองจะสง่ผา่นความรูส้กึนีใ้หล้กูๆ ของ
พวกเขา เช่น พ่อแม่ควรมอบหมายงานบ้านเล็กๆ 
น้อยๆ ให้ลูกมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และควรกล่าว
ชมเชยเด็กเม่ือพวกเขาทำาสำาเร็จเรียบร้อยแม้จะ
เป็นงานเพียงเล็กน้อยก็ตาม

 2) เด็กตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 
การกระทำาของพ่อแม่สามารถสร้างความมั่นใจให้

กับลูกได้ว่าพ่อแม่จะคอยปกป้องดูแลเขาอยู่เสมอ
ด้วยความรัก ความปรารถนาดีที่พ่อแม่มีต่อลูก
มีคุณค่ามากกว่าถ้วยรางวัลชนะเลิศใดๆ ดังนั้น  
ผู้ปกครองควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ
และแม่และแสดงความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกอย่าง
เพียงพอสม่ำาเสมอเป็นสิ่งที่สำาคัญที่ทำาให้ลูก
รู้สึกปลอดภัยและช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคงในจิตใจ  
ความรักช่วยให้เด็กเผชิญกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา 
ในชีวิตได้

 3) พ่อแม่ควรกล่าวชมเชยเด็กเมื่อ
พวกเขาริเริ่มทำาสิ่งที่มีคุณค่าด้วยตนเอง หรือเมื่อ
เขาทำาความดแีละแสดงความมนี้ำาใจ คำาชมเชยเปน็
เสมอืนสิง่ทีช่ว่ยผลกัดนัใหเ้ขารูจ้กัพึง่ตนเองในเรือ่ง 
อื่นๆ ที่มีความสำาคัญมากขึ้น และมีความมันใจใน
ตนเองมากขึ้น

 4) เด็กต้องการมีระเบียบวินัย เด็ก
ที่ไม่เคยใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบของครอบครัว
จะประสบปัญหาเมื่อเขาต้องออกไปเผชิญกับโลก
ภายนอก ดังนั้นจึงต้องมีระเบียบวินัยเกี่ยวกับการ
สรา้งลกัษณะนสิยัของเดก็โดยอาศยัการหนนุน้ำาใจ
ให้กระทำาพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องให้ดีขึ้น ซึ่งการ
สร้างนิสัยให้กับเด็กมี 3 แนวทางด้วยกันคือ

 4.1) การตั้งกฎระเบียบ สิ่งนี้มีความ
สำาคัญมากในขณะที่เด็กยังเล็กอยู่กฎระเบียบที่ตั้ง
ขึ้นควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายครอบครัวที่มี
กฎระเบียบจะทำาให้ลูกเคารพพ่อแม่ นอกจากนี้
เดก็ยงัรูส้กึเคารพตอ่การลงโทษของพอ่แมใ่นกรณี
ที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ตั้งไว้อีกด้วย

 4.2) การเลียนแบบ เด็กๆ จะเลียน
แบบคนที่อยู่ใกล้ตัว เขาอยากเป็นเหมือนคนที่เขา
รกัและชืน่ชม พอ่แมจ่งึไมค่วรทำาในสิง่ทีไ่มอ่ยากให้
เกิดขึ้นในชีวิตลูก

 4.3) การสร้างแรงบันดาลใจ สิ่งนี้
นับเป็นเคล็ดลับที่สำาคัญของการฝึกวินัยถ้าพ่อแม่
อยูด่ว้ยกนัอยา่งมคีวามสขุและเสรมิสรา้งความสขุ 
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ความยินดีนี้จะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี

5) ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดคุยกับพ่อ
แม่นอกจากจะทำาให้รับรู้เรื่องราวชีวิตของพวกเขา
เม่ือตอ้งออกไปผจญภยัอยู่ภายนอก อธบิายใหเ้ด็ก
ได้เรียนรู้ชีวิต จากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่เกิด
จากพูดคุยระหว่างกัน การรับฟังซึ่งกันและกันจึง
ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพูดคุยเท่านั้น แต่ยังเป็นช่วง
เวลาของความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย

6) เด็กต้องการความรัก การที่พ่อแม่
แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อลูกซึ่งอาจจะมาจาก
การแสดงออกเช่น การสัมผัส การโอบกอดการ
บอกรกัลกูๆ ลว้นทำาใหเ้ด็กๆ มคีวามมัน่คงในชีวติ 
และภาพความรักของพ่อแม่ที่มอบให้กันและกัน 
สอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะรัก ห่วงใยผู้อื่นเช่นเดียวกัน 

สรุปว่า กลไกการเสริมสร้างวินัยและ
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา มีบุคลากรฝ่าย
ต่างๆ เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิด
แผนการดำาเนินงานและกิจกรรมการเสริมสร้าง
วินัยและความซื่อสัตย์สุจริต โดยบุคลากรที่เป็น
กลไกในการเสรมิสรา้งวนัิยในสถานศกึษาประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะต้องประสานงานร่วมมือ
กันตามบทบาทหน้าที่เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย
นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1. ตัวแปรที่ศึกษ� ประกอบด้วย ตัวแปร
ตน้ คอื การเสริมสรา้งวนิยัด้านความซือ่สตัย์สจุรติ
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแปร
ตาม คือ ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที ่1 การศกึษาขอ้มลูพ้ืนฐานในการ
พัฒนากลไกการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์
สุจริต

1)  ประชากร ได้แก่  นัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืที่
ไดม้าจากการสุม่แบบแบง่ชัน้ภมูติามขนาดโรงเรยีน 
1,111 คน ผูว้จิยัจงึกำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
เป็น 1,200 ตัวอย่างเพื่อป้องกันข้อมูลขาดหาย 
โดยได้ข้อมูลตอบกลับและคัดเลือกแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์จำานวน 1,111 ฉบับพิจารณาขนาด
โรงเรียนตามเกณฑ์ คือ ขนาดเล็ก จำานวน
นักเรียนต่ำากว่า 500 คนขนาดกลาง จำานวน
นักเรียน 501-1,500 คนขนาดใหญ่ จำานวน
นักเรียน1,501-2,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษ 
จำานวนนักเรียน2,500 คน ขึ้นไป

ระยะที่ 2 การดำาเนินการเสริมสร้างวินัย
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ประชากร ได้แก่  นัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 5 
โรงเรียนจำานวน 1,891 คน

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 โรงเรียน 
จำานวน 320 คน พิจารณาจำานวนนักเรียนขั้นต่ำา
จากการเปิดตารางเครซี่แอนมอร์แกน โดยใช้การ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามโรงเรียน ทั้งนี้ได้เก็บข้อมูล
จำานวน 414 คน เพื่อป้องกันข้อมูลขาดหาย 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์สุจริตลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

2. แบบวัดวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเป็น
แบบสอบถามเพือ่วัดความซือ่สตัยส์จุรติมลีกัษณะ
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เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

5. ระยะเวลาของการวิจัย ดำาเนินการ
ระหว่าง 10 มีนาคมถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
กลไกการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
ดำาเนินการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) การถอดบทเรียน
จากโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาความซื่อสัตย์
สุจริต แล้วสรุปสารสนเทศสำาคัญที่นำามาใช้ในการ
พัฒนากลไกการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 2) การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์สุจริตโดย
การวเิคราะหถ์ดถอยพหคูุณด้วยวธิ ีEnter และการ
วิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ 3) การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยัน (CFA) ของแบบวดัความมี
วนิยัดา้นดา้นความซือ่สตัย์สจุรติของนักเรยีนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. การสรา้งกลไกการเสรมิสรา้งวนิยัด้าน
ความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ผลการประเมินความเป็น
ประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความถูกต้องของรูปแบบ กลไกการพัฒนาวินัย
ดา้นความซือ่สตัยสุ์จรติ ท่ีประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒิุ 
โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การดำาเนินการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ดำาเนินการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมเสริม
สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำาค่าเฉลี่ยเทียบกับ
เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2) การ
วิเคราะห์ระดับความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.3 การวิเคราะห์ผลการพัฒนาเชิง
คุณภาพด้วยการหาความถี่ ร้อยละ และวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ ตามกรอบตัวชี้วัดของนิยาม
วินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งประกอบด้วยตัว
ชี้วัด 5 ด้าน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการเสริม

สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏดังนี้

1.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริตของสถานศึกษา แบ่งเป็น 4 กลไก 
ได้แก่ 1) ค่ายส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ 
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ค่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้นำานักเรียน และค่ายส่งเสริมความสุจริตของ
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 2) กิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ การกำาหนด
กติกาในชั้นเรียนและการย้ำาเตือนผู้เรียนเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตในระหว่างการเรียน การเสริม
แรงและชื่นชมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต และการใช้เยาวชนให้คำาปรึกษา (YC)  
3) สภานักเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง จัดเวรนักเรียนรับผิด
ชอบติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน การใช้
สภานกัเรยีนประกาศชืน่ชมความดขีองเพือ่น และ
การจัดงานการระดมทุนจากผู้ปกครองและชุมชน 
4) ชุมชน ได้แก่ การประชุมสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การแลก
เปลีย่นขอ้มลูขา่วสารระหวา่งโรงเรยีนกบัประชาคม
หมู่บ้าน และกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
สุจริตร่วมกับชุมชน

1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์สุจริต
จำาแนกการนำาเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
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กับความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ทัศนคติต่อความซื่อสัตย์สุจริต (r=.489) รองลง
มาคือ ลักษณะมุ่งอนาคต (r=.427) และ การ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (r=.391) ส่วนที่ 
2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์
สุจริต พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างตัวแปรปัจจัยแต่ละด้านส่งผลต่อความ
ซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียนมีค่าเท่ากับ .553 โดย
ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวร่วมกันพยากรณ์ความ
ซ่ือสตัยส์จุรติรอ้ยละ 30.5 คา่น้ำาหนกัความสำาคญั
แต่ละปัจจัยในรูปคะแนนดิบ (b) มีค่าตั้งแต่ .005 
ถึง .294 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีค่า

ตั้งแต่ .006 ถึง .310 โดยพบว่า ทัศนคติต่อ
ความซื่อสัตย์(X

1
) ลักษณะมุ่งอนาคต (X

2
) การ

อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (X
4
) และ สภาพ

แวดลอ้มทางสงัคม (X
5
) สง่ผลตอ่ความซือ่สตัยส์จุร

ตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สามารถ
สรา้งสมการพยากรณโ์ดยใชป้จัจยัทัง้ 5 ปจัจยัเปน็
ตัวพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 =1.140 + .294 X
1
* + .114 X

2
* 

+.005 X
3
 + .106 X

4
* +.089X

5
* 

 =.310X
1
* + .125 X

2
* +.006 X

3
 + 

.146X
4
* +.113X

5
* 

ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณอำานาจการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์
สุจริต

ตัวแปร b β SE 
b

t
ทัศนคติต่อความซื่อสัตย์ (X

1
) .294 .310 .029 10.037*

ลักษณะมุ่งอนาคต (X
2
) .114 .125 .032 3.560*

การส่งเสริมจากโรงเรียน (X
3
) .005 .006 .032 .169

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (X
4
) .106 .146 .023 4.709*

สภาพแวดล้อมทางสังคม (X
5
) .089 .113 .025 3.555*

R=.553 SE 
est

=.426 F=98.70*

R 2=.305  a=1.140

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA) ของแบบวัดความมีวินัยด้านด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นโมเดลการวัดความซื่อสัตย์สุจริตในงาน
วจิยัน้ีวดัไดจ้ากตัวแปรสงัเกตได้ 5 ตวัแปรคอื การ
ไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง (Y1.1) การล
ะอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด (Y1.2) การ

ปฏบิตัติามคำามัน่สญัญาในทางทีถ่กูตอ้ง (Y1.3) กา
รไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน (Y1.4) การ
ไมแ่สวงหาประโยชนใ์นทางทีเ่สือ่มเสยี (Y1.5) ผล
การวิเคราะห์เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลจำานวน10 คู่ มีค่าแตก
ตา่งจากศนูยอ์ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(p=.000) 9 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่



Journal of Education, Mahasarakham University 259 Volume 14 Number 2 April-June 2020

ระหว่าง .065-.758 ด้านขนาดความสัมพันธ์ พบ
ว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำาถึงสูง 
โดยตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความผันแปรร่วมกัน 
(R2) ระหว่าง .423 % ถึง 57.45% เมื่อพิจารณา
ผลการทดสอบคา่สถติิ Bartlett’s Test of Spheric-
ity พบว่า c2=1900.127 (df=10, p=.000) ซึ่ง
แตกตา่งจากศนูยอ์ย่างมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
.05 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 
(KMO=.637) แสดงใหเ้หน็วา่ เมทรกิซส์หสมัพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ 
และมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งตัวแปรมากพอทีจ่ะนำา
มาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพือ่ตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างได้ รายละเอียดของค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ในโมเดลการวัดลักษณะการประเมิน ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดล
การวัดความซื่อสัตย์สุจริตมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้
จากc2=2.649, df=2, p=0.2659, CFI=1.000, 

TLI=0.998, RMSEA=0.017, SRMR=0.044 
และ c2 /df=1.3245 เปน็ไปตามเกณฑด์ชันคีวาม
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ของ Hooper et 
al. (2008) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (b) ของตัวแปรสังเกตได้
ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์น้ำาหนักองค์
ประกอบมาตรฐานมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(p=.000) 4 ตัวแปรโดยมีน้ำาหนักความสำาคัญสูง
ที่สุด คือ การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน 
(Y1.4) b=0.954) รองลงมา คือ การไม่แสวงหา
ประโยชน์ในทางท่ีเสื่อมเสีย (Y1.5) (b=0.800), 
การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง (Y1.1) 
(b=0.538) และการปฏิบัติตามคำามั่นสัญญาใน
ทางที่ถูกต้อง (Y1.3) (b=0.101) ตามลำาดับส่วน
ตัวแปรการละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด 
(Y1.2) (b=0.037) ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติและมี
การแปรผันร่วมกับความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับ
ต่ำาถึงสูงมาก (R2 อยู่ระหว่าง 0.001 ถึง 0.910) 
ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัดความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวแปรสังเกตได้
ค่�สหสัมพันธ์

1 2 3 4 5
1. การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง (Y1.1) 1        

2. การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด (Y1.2) .227** 1      

3. การปฏิบัติตามคำามั่นสัญญาในทางที่ถูกต้อง (Y1.3) .422** .489** 1    

4. การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน (Y1.4) .516** .034 .237** 1  

5. การไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่เสื่อมเสีย (Y1.5) .434** -.065* .085** .758** 1

ค่�เฉลี่ย 3.748 3.795 4.068 3.640 3.374

SD .583 .805 .663 .850 .938

KMO: Measure of Sampling Adequacy=.637, Bartlett’s Test of Sphericity: Chi-Square=1900.127, 
df=10, p=.000

หมายเหตุ * p<0.05, ** p<0.01
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2. ผลการสร้างกลไกการพัฒนาวินัย
นักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริต จากการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยระยะที่ 1 มาพัฒนา
กลไกการเสรมิสรา้งวนัิยนักเรยีนด้านความซือ่สตัย์
สุจริต ซึ่งมีผลจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยประเมินด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความ
เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ 
ถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2.1 โครงสร้างกลไกการเสริมสร้างวินัย
นักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย 
1) บุคลากรกลุ่มแกนนำาของสถานศึกษา ได้แก่
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ทำาหน้าที่ออกแบบ
กิจกรรมตามสภาพแวดลอ้มและบรบิทของตนเอง
โดยอาศยัการแลกเปลีย่นรูท้ัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 2) ครูผู้สอน ทำาหน้าที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่สอดแทรกความรู้และ
การฝึกฝนเพื่อการปลูกฝังวินัยด้านความซื่อสัตย์
สุจริตที่มีประสิทธิภาพนั้น ครูควรให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองจริง และกิจกรรมการปลูกฝัง
วินัยกิจกรรมการปลูกฝังวินัยสามารถดำาเนินการ
ไดห้ลายแนวทาง ซึง่แนวปฏบิตัทิีส่ง่ผลอยา่งยัง่ยนื
ต่อการพัฒนาวินัยของนักเรียน ได้แก่ วิธีการ 
สร้างวินัยเชิงบวกซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นการเรียน
รู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากด้านในผ่านการ
ครุ่นคิดด้วยตนเองอย่างมีสติ ในบรรยากาศที่ 
ผ่อนคลายสงบ 3) แกนนำานักเรียน ทำาหน้าที่
ออกแบบกจิกรรมการทีด่ำาเนินการโดยนักเรยีนเช่น 
การทำาโครงงานคุณธรรม การจัดทำาค่ายพัฒนา
ผู้นำาด้านความซื่อสัตย์สุจริต การจัดต้ังธนาคาร
ขยะ หรือธนาคารความดี เป็นต้น

2.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานกลไกการ
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีขั้นตอนการ
ดำาเนนิงานประกอบด้วย 3 ระบบหลกั ได้แก ่ระบบ
หลกัที ่1 ระบบวางแผนการเสรมิสรา้งวนัิยนักเรยีน

ด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานระบบหลักที่ 2 ระบบดำาเนินการ
เสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการ
ดำาเนนิการเสรมิสรา้งวนิยั แบง่ออกเปน็ 4 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 1) การสร้างแกนนำาของสถานศึกษาในการ
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการ
ดำาเนินงานโดยคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย กิจกรรม
การใหค้วามรูเ้รือ่งแนวทางการพฒันาความซือ่สตัย์
สจุรติของนกัเรยีน การศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการ
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ประชุมร่วมกันระดมสมองกำาหนดแนวทางที่เป็น
ไปได้ในการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตในสถาน
ศกึษาอยา่งยัง่ยนื 2) การพฒันากลไกภายในสถาน
ศึกษาในการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดำาเนินงานโดยสถานศึกษาตาม
คู่มือ ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การอภิปรายเกี่ยว
กับความซื่อสัตย์สุจริต การฝึกพัฒนาจิตด้วยจิตต
ปัญญาศึกษา การค้นหาปัญหาวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา การกำาหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถาน
ศึกษา การถอดบทเรียนและวางแผนพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริต 3) การนิเทศติดตามช่วยเหลือเพื่อ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ในการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดำาเนินงานโดยคณะ
ผู้วิจัย โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนครูเพื่อศิษย์พัฒนา
วินัยนักเรียนด้านความซื่อสัตย์ กิจกรรมเยี่ยมชั้น
เรียน และสถานศึกษาแต่งตั้งผู้นิเทศภายในด้าน
การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และ 4) การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างสถานศึกษาในการเสริม
สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต ระบบหลักที่ 3 
ระบบประเมินผลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้าน
ความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน
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3. ผลการเสริมสร้างวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานปรากฏดังนี้

3.1 การสร้างแกนนำาของสถานศึกษา
ในการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตการ
ดำาเนินการตามคู่มือรูปแบบ กลไกการเสริมสร้าง
วินัยด้านความซ่ือสัตย์สุจริตในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผลจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
( =4.81) 

3.2 การพัฒนากลไกภายในสถานศึกษา
ในการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตผล
การดำาเนินงานปรากฏว่า 1) กลไกด้านบุคลากร 
พบว่า บุคลากรฝ่ายต่างๆ ได้มีบทบาทในการ
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน 2) กลไกด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอนสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมอบหมายหน้าที่ให้
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ทำาหน้าที่เป็นแกนนำาเพื่อประสาน
งานกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ และเป็นผู้นำาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกความรู้และ
ฝึกฝนวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน 
3) กลไกด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุกโรงเรียน
มีการกำาหนดโครงการเพ่ือเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการเสริมสร้าง
วินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต และวินัยด้านอื่นๆ 
4) กลไกด้านระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ทุกโรงเรียนมีการกำาหนดโครงการที่เช่ือมโยงกับ
กลไกการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
แล้วบรรจุโครงการเหล่าน้ันไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำาปีของโรงเรียน

3.3 ผลการนิเทศติดตามช่วยเหลือพบว่า 
ประกอบของความเปน็ชุมชนภายในสถานศกึษามี

ความชัดเจนและเข้มแข็งมากขึ้น

3.4 ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาในการเสริมสร้างวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจใน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมาก 

3.5 ผลการเสริมสร้างวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตในนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ความซื่อสัตย์สุจริตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ทั้งก่อนและหลังดำาเนินการพัฒนา 

อภิปรายผล
ผลการพัฒนากลไกการเสริมสร้างวินัย

ด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ มีคะแนนความซื่อสัตย์สุจริตโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก เป็นผลมาจากการดำาเนินงาน
ด้วยกลไกหลายส่วนได้แก่ กลไกบุคลากรแกนนำา
ซึ่งปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับชุมชน มีส่วนร่วมในการ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อร่วมปลูกฝังวินัย
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต การร่วมกันกำาหนดแนว
ปฏบิตัแิละกตกิาของสงัคมใหม้แีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน 
เช่น กิจกรรมธนาคารขยะที่สถานศึกษากำาหนด
ขึ้นโดยส่งเสริมให้นักเรียนเก็บขยะในชุมชนนำามา
สะสมแล้วจำาหน่ายเป็นรายได้ของคณะสีที่บริหาร
จัดการโดยนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีความเข้ม
แข็งและสามารถกำาหนดกติกาให้นักเรียนร่วมกัน
รณรงคใ์หท้กุคนในโรงเรยีนและคนในชมุชนมคีวาม
ซื่อสัตย์สุจริต โดยการกำาหนดประเด็นการเรียนรู้
ดา้นความซือ่สตัยส์จุรติใหน้กัเรยีนไดถ้อดบทเรยีน
ในกลุ่มนักเรียนด้วยกันระหว่างการทำากิจกรรม
ส่วนกลาง และเชื่อมโยงกับการถอดบทเรียนถึง
ผลการเรียนรู้พัฒนาด้านความซื่อสัตย์สุจริตใน
ช้ันเรียนระหว่างการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ทัง้นี ้กจิกรรมดงักลา่วเกดิจากการระดมสมองของ
นักเรียนภายใต้การสนับสนุนของครูและผู้บริหาร 
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ที่เกิดโอกาสให้นักเรียนกำาหนดเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกัน และออกแบบ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจึง
ทำาให้โครงการธนาคารขยะมีการดำาเนินการที่ต่อ
เนื่อง เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนได้ร่วม
กันออกแบบ เชน่ การสรา้งฝายชะลอน้ำาพัฒนาจติ
อาสาเพื่อชุมชนและการทำางานร่วมกันด้วยความ
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต การประกวดหนังสั้น
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 

การคิดริเริ่มกิจกรรมเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์สุจริตโดยผู้เรียนและบุคลากรที่เกิดขึ้นใน
สถานศกึษาเกดิจากกระบวนการดำาเนินงานพัฒนา 
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างแกนนำาของสถาน
ศึกษาในการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์
สจุรติ เป็นการดำาเนนิงานโดยคณะผูว้จิยั ประกอบ
ด้วย กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องแนวทางการ
พัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน การศึกษา
แนวปฏิบัติท่ีดีในการเสริมสร้างวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการประชุมร่วมกันระดมสมอง
กำาหนดแนวทางที่เป็นไปได้ในการพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2) การ
พัฒนากลไกภายในสถานศึกษาในการเสริมสร้าง
วินัยด้านความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นการดำาเนินงาน
โดยสถานศึกษาตามคู่มือ ประกอบด้วย กิจกรรม
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
การอภิปรายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การฝึก
พัฒนาจิตด้วยจิตตปัญญาศึกษา การค้นหาปัญหา
วินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา การ
กำาหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาด้านความซือ่สตัย์
สจุรติในสถานศกึษา การถอดบทเรียนและวางแผน
พัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต 3) การนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ในการเสริม
สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดำาเนิน
งานโดยคณะผู้วิจัย โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนครู
เพื่อศิษย์พัฒนาวินัยนักเรียนด้านความซื่อสัตย์ 

กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน และสถานศึกษาแต่งตั้งผู้
นเิทศภายในดา้นการเสรมิสรา้งความซือ่สตัยส์จุรติ 
และ 4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างสถาน
ศึกษาในการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์
สจุรติ ผลการดำาเนนิงานดงักลา่วทำาใหท้กุโรงเรยีน
มีการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริต และทุกโรงเรียนมีโครงการ
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจำาปี

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการพัฒนา
กลไกการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้เรียน ตามแนวคิดของ สุทัศน์
พงษ ์กลุบตุร (2550) ไดแ้ก ่1) การใหค้วามรูแ้ละ
เหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันที่สูงข้ึน ทำาให้นักเรียน
เข้าใจและยอมรับเหตุผลในขั้นที่สูงกว่าของตน 
2) การให้แสดงบทบาท ได้ประสบการณ์ตรงที่
จะทำาให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ขึ้นเกี่ยวกับที่
ตนแสดง ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้นักเรียน
พัฒนาเจตคติ ค่านิยมในเรื่องที่ตนได้แสดงออก 
3) การใช้กลุ่มให้เกิดการคล้อยตาม โดยการใช้
กลุม่นกัเรยีนเปน็เครือ่งมอืในการกอ่ใหเ้ดก็พฒันา
เจตคตคิา่นยิมซึง่จะนำาไปสูก่ารพฒันาพฤตกิรรมที่
พึงประสงค์ และ 4) การให้เลียนแบบจากตัวแบบ 
โดยการได้ศึกษาตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบความ
สำาเร็จ ทำาให้นักเรียนและบุคลากรมีความมั่นใจ
และซึมซับค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อจำากัดในการพัฒนาวินัยด้านความ
ซือ่สตัยส์จุรติ คอื การใหค้วามรว่มมอืของบคุลากร
ยังเป็นเพียงบางกลุ่ม จำาเป็นต้องได้รับการกระ
ตุ้นจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะ
การพัฒนาวินัยจากด้านในของตัวผู้เรียนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้เรียนซึ่งทำาได้ยาก และปัจจัย
ภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อวินัยของนักเรียน
นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างวินัย 
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(สิริกร สินสม, 2558: 31-33) ดังนั้น โรงเรียน
จึงต้องสร้างกลไกการเสริมสร้างวินัยที่เช่ือมโยง
กับปัจจัยภายนอกสถานศึกษา และวางแผนการ
ดำาเนนิงานในระยะยาวต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับปฐมวยั
จนถึงระดับมัธยมศึกษา เพราะวินัยด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นบุคลิกของนักเรียนอีกด้านหนึ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงได้ยากสำาหรับเยาวชน ดังแนวคิด
ของ อิริคสัน (Erikson) บุคลิกภาพจะสามารถ
พัฒนาได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละช่วงของอายุ
เด็กประสบสิ่งที่พึงพอใจตามขั้นพัฒนาการต่างๆ 
ของแต่ละวัยมากเพียงใด ถ้าเด็กได้รับการตอบ
สนองต่อสิ่งที่ตนพอใจในช่วงอายุน้ัน เด็กก็จะมี
พัฒนาการทางบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมและ
พัฒนาครอบคลุมถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย (สิริมา ภิญโญ
อนันตพงษ์, 2547: 46-49) 

ผลการดำาเนินการตามรูปแบบ กลไก
การเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต ใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบการ
เปลี่ยนแปลงในการสร้างกลไก และมีการดำาเนิน
การเพิม่ขึน้อยา่งเปน็รปูธรรม โดยมคีวามกา้วหนา้
ในการสร้างกลไกการเสริมสร้างวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

1. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรฝ่าย
ตา่งๆ ไดม้บีทบาทในการเสรมิสรา้งวนัิยด้านความ
ซ่ือสตัยส์จุรติ ไดแ้กผู่บ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนนุ
เชงินโยบายมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบจดัทำาคำาสัง่
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบวางแผนการดำาเนินงาน และ
ติดตามผล ครูมีบทบาทในการฝึกฝนเรียนรู้วินัย
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตทั้งกิจกรรมส่วนกลางและ
กิจกรรมในห้องเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจาก
กจิกรรมทีโ่ครงการจดัเพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกับวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต และสร้าง
เจตคติ รวมทั้งค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริต 
นอกจากนั้นยังได้ฝึกฝนทักษะด้านความซื่อสัตย์
จากกิจกรรมที่โรงเรียนกำาหนดขึ้นและมีบทบาท

ในการริเริ่มกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตและผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งกลไกด้านบุคลากร 
ถือเป็นกลไกสำาคัญที่มีบทบาทในการปลูกฝังวินัย
ให้กับนักเรียนมาที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ  
เจนจิรา แสงไกร (2560: เว็บไซต์) ที่อธิบายถึง
หลักการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต้อง
ปลูกฝังให้ลึกเข้าไปในจิตใจ นิสัยความซื่อสัตย์
สุจริตสร้างตั้งแต่แรกเกิดและเริ่มก่อตัวขึ้น จาก
ความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่ ญาติพี่น้องได้
แสดงออกแก่เด็ก พ่อแม่จึงเป็นต้นแบบที่สำาคัญ
ในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเข้าสู่โรงเรียนถือครูเสมือนพ่อ
แมค่นทีส่อง เดก็เชือ่ในสิง่ทีค่รสูอน ครทูำาใหด้เูปน็
ตวัอยา่งไมว่่าตัง้ใจหรอืไมก็่ตามการปลกูฝังคา่นยิม
และทศันคตเิรือ่ความซือ่สตัยส์จุรติ จงึเปน็บทบาท
ของครทูกุคนในโรงเรยีน และผูบ้รหิารทีต่อ้งทำาตน
เป็นแบบอย่าง ดังนั้น การปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นหน้าที่ของใคร องค์กรหลักที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบที่สำาคัญและสอดคล้องกับ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (2559: 1-10) ท่ี
อธบิายว่า การปลูกฝงัให้เดก็ไทยรุ่นใหม่เกดิความ
ซือ่สตัยส์จุรติ ตอ้งรว่มมอืกนัทกุภาคสว่นเริม่ตัง้แต่
ครอบครัวต้องให้ความรักความอบอุ่น และอบรม
สั่งสอนต่อจากนั้นโรงเรียน โดยผู้บริหารและครู
อาจารย์ ต้องปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์
สจุรติ ใหเ้ดก็ทราบในรปูแบบของกจิกรรมตา่งๆ จงึ
นบัวา่ทกุคนตอ้งมสีว่นรว่มในการสรา้งเสรมิความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดกับเด็กเพื่อจะได้เป็นกำาลัง
สำาคัญในอนาคตของประเทศชาติต่อไป

2. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวชิาตา่งๆ ทีช่ว่ยปลกูฝงัวนิยัดา้นความซือ่สตัย์
สุจริตได้มากขึ้น ได้แก่ การทำาสมาธิก่อนการเรียน 
การช่ืนชมความดีของนักเรียน การกระตุ้นเตือน
นักเรียนให้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การ
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เตือนภัยจากยาเสพติด การห้ามลักขโมย การตั้ง
กฎกติกาให้ปฏิบัติในชั้นเรียน การมอบหมายงาน
ให้อ่านศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
และการให้ทำาโครงงานคุณธรรม ทั้งนี้ กิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นในชั้นเรียนเช่น โครงงานคุณธรรม เป็น
กจิกรรมทีท่ำาใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยนักเรยีนได้ลงมอื
ปฏบิตัดิว้ยตนเองและทุกกจิกรรมเป็นแนวทางท่ีนำา
ไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ ปัญญา ร่างกาย 
และทักษะทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ(ี2559: 
1-10) ท่ีอธิบายหลกัการเรยีนการสอนเพ่ือปลกูฝงั
ความซื่อสัตย์สุจริต ต้องให้เด็กได้พัฒนาทั้งทาง
ด้านจิตใจ ปัญญา ร่างกาย และทางสังคม ความ
ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณลักษณะทางจิตใจประการ
หนึ่งที่พึงปลูกฝังพัฒนาให้เกิดกับเด็กทุกคน การ
เรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการกระตุ้นเพ่ือให้
เกดิการพฒันาน่ันเองเปน็กระบวนการทีท่ำาใหเ้ดก็
เกดิความอยากรู้อยากเหน็ และได้เรยีนรู ้ได้ปฏิบตัิ
จนเกิดความเข้าใจ เกิดความเช่ือ ความศรัทธา 
และยึดถือสิ่งนี้เป็นแนวดำาเนินชีวิตตลอดจนมีการ
ศึกษาและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ 
ความศรัทธานั้นชัดเจนย่ิงๆ ขึ้นไปอีกในอนาคต 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการพัฒนา นิสัยเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียน
ได้กำาหนดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตและวินัย
ด้านอื่นๆ เช่น ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ 
เป็นต้น เช่นโครงการสร้างฝายเก็บกักน้ำาให้กับ
ชมุชน นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบัิติทัง้การระดมทนุ การ
ลงแรงทำาฝายร่วมกับชุมชน และเรียนรู้แบบอย่าง
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริตจากบุคคลที่มี
จติอาสามารว่มสรา้งฝายใหก้บัชุมชน นอกจากนัน้ 
บางโรงเรยีนใชเ้ทคนคิการจดัตัง้คณะสเีพือ่แขง่ขนั
ระดมทุนจากโครงการธนาคารขยะ เป็นวิธีการที่

ทำาให้นักเรียนแข่งขันกันเก็บขยะภายในโรงเรียน
และในชมุชนเพือ่นำามาจำาหนา่ยเปน็เงนิทนุสำาหรบั
การแข่งขันกีฬาสี เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการคิดวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมจน
ประสบความสำาเร็จ นักเรียนได้ฝึกฝนวินัยและได้
เรียนรู้สภาพชีวิตและสังคมปัจจุบันเพื่อปรับตัวให้
เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในโลกของความ
เป็นจริง ไม่ใช่โลกของอุดมคติที่อาจแตกต่างจาก
สภาพที่นักเรียนเป็นอยู่จนกระทั่งไม่สามารถปรับ
ตัวได้ (สำานักป้องกันการทุจริต 2, 2546) 

4. ด้านระบบการบริหารจัดการสถาน
ศึกษา โรงเรียนมีการกำาหนดโครงการในแผน
ปฏบิตักิารเพือ่ความตอ่เนือ่งและมพีฒันาการของ
ชุมชนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต สถานศึกษามีความพยายาม
ในการสืบเสาะค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการเสริม
สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนเช่น 
การฝึกฝนวินัยผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 
กิจกรรมเรียนรู้ทักษะอาชีพสุจริต การเสริมสร้าง
วินัยเชิงบวก การบริหารจิตและฝึกสมาธิ โรงเรียน
มีการติดตามผลการดำาเนินงานและนำาประเด็น
ความสำาเรจ็และความลม้เหลวจากการดำาเนนิงาน
มาเป็นหัวข้อของการประชุม เพื่อร่วมกันเสนอ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน และ
ชื่นชมความสำาเร็จจากการดำาเนินงานที่ทำาให้เกิด
ความภาคภูมิใจและความสุขในการทำางาน ซึ่ง
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคคลอื่นเพื่อนำามา
พฒันางานของตนเอง จึงมลีกัษณะความเปน็ชมุชน
ที่มีความผูกพันกันมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Thomas Sergiovanni (1998) อธิบายว่า 
ความเป็น ชุมชน (Community) จะยึดโยงภายใน
ตอ่กนัดว้ยคา่นยิม (Values) แนวคดิ (Ideas) และ
ความผูกพัน (Commitments) ร่วมกันของทุกคน 
ดังนั้น โรงเรียนที่จะพัฒนากลไกการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้อง
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดขึ้น
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สรุปว่า กลไกการเสริมสร้างวินัยด้าน
ความซือ่สตัยส์จุรติในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาน
ศึกษาในหลายด้านทั้งด้านบุคลากรด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ทำาให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสริม
สร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น ได้แก่ ผู้
บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง จึงเป็น
แนวทางทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การเสรมิสรา้งวนิยัด้าน
ความซ่ือสตัยส์จุรติของสถานศกึษาตา่งๆ ได้นำาไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การสร้างแกนนำาในการเสริมสร้าง
วินัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ถือเป็นกิจกรรมที่มี
ความสำาคญั ดงันัน้ การนำากลไกการเสรมิสรา้งวนัิย
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ในขั้นนี้จึงควรชี้แจง
ให้สถานศึกษาคัดเลือกบุคลากรที่สามารถเป็น 
แกนนำาได ้คอื มภีาวะผูน้ำา และมคีวามสนใจในการ
เสริมสร้างวินัย และต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วย 
โดยองค์ประกอบของบุคลากรที่จะให้เป็นแกนนำา
ควรประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนครู
แกนนำา และตัวแทนนักเรียนแกนนำา 

1.2 การสร้างกลไกภายในสถานศึกษา
ควรให้ โรงเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่จะต้องเข้า
รว่มกจิกรรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ รว่มวเิคราะห์
ปัญหา และหาทางแก้ปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กิจกรรมน้ีคอืบรบิทของแตล่ะโรงเรยีนมคีวามแตก
ตา่งกนั ดงัน้ัน การดำาเนนิกจิกรรมในกลุม่นกัเรยีน
จึงควรจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าโดยในข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหาและ
ร่วมกันคิดแก้ปัญหาวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต

ภายในสถานศึกษานั้นควรมีครูและตัวแทนผู้
บริหารเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย 
จะทำาให้เกิดการรับรู้ปัญหาร่วมกันและเป็นแรง
ผลักดันให้โรงเรียนพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
วินยัดา้นความซือ่สตัยส์จุรติไดส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ของนักเรียน

1.3 การนิเทศด้วยกระบวนการตาม
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เน้น
การรบัฟงัความคดิเหน็ของบคุลากรทีเ่ปน็ผูป้ฏบิตัิ
การ และช่วยกันสะท้อนแนวคิดหาทางพัฒนา
ร่วมกัน เป็นวิธีการที่ทำาให้โรงเรียนมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์มากข้ึน ดังนั้น บทบาทของผู้นิเทศจึง
ควรเป็นผู้รับฟัง เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดที่โรงเรียน
ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเสนอแนะ
เพื่อต่อยอดแนวคิดที่โรงเรียนริเริ่มนั้นให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

1.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
ทำาให้โรงเรียนมีความเชื่อมั่นในแนวคิดหลักการ
และวิธีการเสริมสร้างวินัยที่สถานศึกษาได้ริเริ่ม
ขึ้น นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการของสถาน
ศึกษาอ่ืนในการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์
สุจริตที่ประสบความสำาเร็จหรือมีแนวโน้มที่ดี  
ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงควรจัดกลุ่มให้บุคลากรต่าง
สถานศึกษาได้เข้าร่วมกลุ่มด้วยกันเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรวิจัยพัฒนารูปแบบ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตในสถาน
ศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับประถม
ศึกษา เป็นช่วงวินัยของการพัฒนาด้านเอกลักษณ์
ของตนเอง ความรู้สึกเกี่ยวกับการยกย่องตนเอง 
ความภาคภูมิใจในตนเอง และการสร้างมโนภาพ
แห่งตนของเด็ก และวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต
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ก็ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเด็กที่มีความ
แตกต่างกัน

2.2 ควรวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้
สำาหรับผู้ปกครองด้านการฝึกฝนวินัยด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้กับลูกเพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้

ความเข้าใจและมีวิธีการดูแล ปกครอง และอบรม
เลี้ยงดูลูกให้มีวินัย เนื่องจากรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อวินัยของเด็กสูง
มาก
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