
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ปีงบประมาณ 2564 

  
  

รหัส/ชื่องาน/โครงการ    2.19   
กลุ่มบริหาร/สาระวิชา/งาน  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนล าปางกัลยาณีสุจริต) 
งาน/โครงการ เป็นไปตามกลยุทธ์องค์กร ข้อที ่  
ผลการปฏิบัติตามโครงการที่ส่งผลถึงมาตรฐาน 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน      ข้อท่ี.1.1 และ 1.2. 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อท่ี  2.3 - 2.6 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            ข้อท่ี 3.1 – 3.5 . 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. พัฒนาทุกหน่วยงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณีให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีระบบและ
วิถีพอเพียง มคีวามสุจริต รับผิดชอบและมคีวามโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 2.  พัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
โรงเรียนล าปางกลัยาณีมคีุณลักษณะ 5 ประการคือ  มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สจุริต  อยู่อย่าง
พอเพียง มจีิตสาธารณะยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทจุริต 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นระบบ 
 4.   จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
 5.  มีเครือข่ายระดับชุมชนที่เข้มแข็งในการส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนาตามคุณลักษณะ
โรงเรียนสจุริต 
 6. เตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ( ITA) จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ส านักงาน ป.ป.ช. ) 
ระยะเวลาด าเนินการ เร่ิม      1 ตุลาคม 2563         สิ้นสุด  30 กันยายน 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์  
สรุปรายงานเม่ือ         30  กันยายน  2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. งบประมาณ 
จ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรร จ านวนเงินท่ีใช้ จ านวนเงินคงเหลือ/ใช้เกิน 

อุดหนุน   ……20,000……. บาท อุดหนุน   …………-…..……. บาท อุดหนุน   ……20,000……. บาท 
อุดหนุนกิจกรรม.………….…บาท อุดหนุนกิจกรรม.…………... บาท อุดหนุนกิจกรรม.………….…... บาท 
ระดมทุน  ……………….…… บาท ระดมทุน  …………………… บาท ระดมทุน  ….....................  บาท 
สมาคมฯ  ………………….… บาท สมาคมฯ  ………………….…. บาท สมาคมฯ  ………………….…. บาท 
รวม        … 20,000……… บาท รวม        …………-…….…. บาท รวม        ….20,000      บาท 

 

ค่าใช้จ่ายจริง 
            มากกว่างบประมาณ               พอดีกับงบประมาณ               น้อยกว่างบประมาณ      
 
3. ผลการด าเนินงาน (ประเมิน) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
 ทุกหน่วยงานของโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีระบบการ

ปฏิบัติงาน สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ ์

 มีกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 6 กิจกรรม คือ 
1)  กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  2) กิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.ชุมชม 3) กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต
ผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน 4) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  5) 
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 6 ) กิจกรรม
ถอดบทเรียน Best Practice ตลอดปีการศึกษา 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ ์

 ครูทุกคนมีแผนการสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ อย่างน้อยคนละ 1 
รายวิชา 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ ์

 มีเอกสาร หลักฐาน สรุปงาน การปรับปรุงพัฒนางาน 
ตรวจสอบได้ 

 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ ์

 ชุมชนประสานความรวมมือกับโรงเรียนในการดูแล 
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้
ค าปรึกษาและข้อแนะน าการด าเนินกิจกรรม 
เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมให้บรรลุตาม
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ ์
 

 
 



 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

 มีการจัดท ารายงานและเขียนผลงานวิจัยในระดับ
โรงเรียนเพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดกิจกรรมให้
ต่อเนื่อง น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาและระดับประเทศ 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ ์

ผลลัพธ ์   
 บุคลากรทุกหน่วยงานท างานอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน

ชัดเจน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นพลโลกท่ีดีในปัจจุบันและอนาคต  

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายของกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน
สุจริตท้ัง 6 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการคือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและไม่ทุจริต 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

 โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินโรงเรียนสุจริต ITA มี
ผลการประเมินในระดับดีเย่ียม 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

 มีเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

 โรงเรียนล าปางกัลยาณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส มีความ
พร้อม รับผิดชอบ  คุณธรรม ให้บริการของหน่วยงาน 
เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมในการ
ท างาน 

ประเมินตามสภาพจริง -แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
4. ความประทับใจ/ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ความประทับใจ/จุดเด่น 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ และเน้นใน
วิชาหลักสามัญ การสอบหรือส่งงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ท้ังหมด ท าให้คุณครูและนักเรียน
ต้องร่วมมือกันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีคุณธรราม สอดคล้องกับหลักการ
ของโรงเรียนสุจริต ซึ่งเมื่อจบภาคเรียน ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการวิจัยในหัวข้อเรื่อง  
“.....” 



 
 

 4.2 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/จุดด้อย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(    )  4.2.1 งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน 
(    )  4.2.2 งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาท่ีระบุไว้ 
         ในแผน 
(    )  4.2.3 ขาดการประสานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
(  / )  4.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
(  / )  4.2.5 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 
 ได้แก่กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี โดยพระวิทยากร ท่านเจ้าคุณ ว.วชิรเมธี 
 สาเหตุเพราะ สถานการณ์โควิด ท าให้โรงเรียนท าการเรียนสอนออนไลน์ ไม่สามารถ
จัดอบรมได้   
 (    ) 4.2.6 ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณหรือเงินอื่น ๆ ล่าช้า หรือไม่ได้ตรงตามแผน 
 สาเหตุเพราะ  ในบางครั้งการอนุมัติเบิกจ่ายเงินมคีวามล่าช้า   
(    )  4.2.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน/โครงการ 
 (ถ้ามีโปรดระบุ)  

 
 4.3 ข้อเสนอแนะ/จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  ควรมีการผลักดันให้ทุกฝ่ายด าเนินกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
2. ครูทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและโครงการรงเรียนสุจริต  

 
5.  ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 

       สูงกว่าเป้าหมาย               เท่ากับเป้าหมาย            ต่ ากว่าเป้าหมาย 
6.  ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 

        เป็นท่ีน่าพอใจมาก                            เป็นท่ีน่าพอใจ                       ยังต้องปรับปรุง 
7.  จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ           คน มีความเหมาะสมเพียงใด 

     มากเกินไป                                  พอดี                                  น้อยเกินไป 
8.  ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน 
              ได้รับความร่วมมือมาก                                       ได้รับความร่วมมือพอสมควร       
              ได้รับความร่วมมือน้อย 
9.  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
              จ านวนมากเกินไป                            จ านวนพอดี                     จ านวนน้อยเกินไป 
10. คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
             ดีมาก                                           ดี/พอใช้                            ต้องปรับปรุง 
11. สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
               มาก                                         ปานกลาง                              น้อย 
12. ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ตรงตามท่ีระบุในแผน                    เร็วกว่าท่ีระบุในแผน              ช้ากว่าท่ีระบุในแผน 
 



 
 

13. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของโครงการแล้ว ควรด าเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป
หรือไม่อย่างไร 

 ควรด าเนินการต่อไป          
 
14. สรุปผลการประเมินโครงการ 
  

กิจกรรม 
ระดับผลความส าเร็จ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.ประชุมวางแผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

80     

2.เสนอโครงการ 80     
3.ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีก าหนดไว้ 85     
คะแนนรวมที่ได้ 245 
ร้อยละความส าเร็จของโครงการ 81.67 
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 

 
หมายเหตุ :  1) น าผลการประเมินมาจากการสรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรม 

  2) ร้อยละความส าเร็จ = 
คะแนนเตม็

 ้คะแนนที่ได x 100 

 
ระดับคุณภาพ 
 ปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 30 
 พอใช้  ร้อยละ 31 – 40 
 ดี  ร้อยละ 41 – 60 
 ดีมาก  ร้อยละ 61 – 80 
 ดีเย่ียม  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
      ลงช่ือ                                 ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 
                                               (นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์ ) 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานแผนงาน 

            
            
           

 
                               ลงช่ือ แผนงาน/สารสนเทศ 
            (นางนงนุช แสนเงิน.) 



 
 

 
ความคิดเห็นของกลุ่มบริหารวิชาการ 

    ดีมาก        
            

 
                               ลงช่ือ 
                                          (นางพนิดา  สุประการ) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นและการตัดสินใจส่ังการของผู้อ านวยการ 

            
    ดีมาก         
            

 
                             ลงช่ือ                                            

                                                       
(นายนิรันดร  หมื่นสุข.)   

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

ค าน า 
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้ชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเพื่อพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ( Best 
practice ) โครงการน้อมน า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 และพระบรมมา
วงศานุวงศ์สู่การบรูณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

รายงานฉบับนี้ส าเร็จได้ เพราะความร่วมแรงร่วมใจของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนโรงเรียนกัลยาณี ท่ีได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และน าไปใช้อีกท้ังยังสร้างผลงาน
ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดล าปาง 

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนล าปางกัลยาณี
ทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีร่วมสร้างสรรค์น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ท าให้นักเรียนของโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี       มีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับมาก 

 
 
         คณะผู้จัดท า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที่ 1 
     ความส าคัญ และเป็นมาของปัญหา 

 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขับเคล่ือนงานด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียน
สุจริต     ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 พ. ศ. 
2560-2564    ท่ีให้ความส าคัญกับการปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นการลงทุนด้านการ
ป้องกันระยะยาว       โดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต เริ่มต้ังแต่การ
สร้างกระบวนการกล่อมเกลา  ทางสังคมผ่านโรงเรียนสุจริตเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปรับ
ฐานความคิดให้สามารถ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ัง
ปลูกฝังความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต     อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะให้เด็ก และเยาวชนได้
เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความเสียสละ   เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับ และต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

โครงการโรงเรียนสุจริต มีช่ือเต็มว่าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาป้องกันการทุจริตเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานป.ป.ชในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็ก และเยาวชนซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติให้        มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย 1. ทักษะ
กระบวนการคิด  2. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง และ 5. จิตสาธารณะ ซึ่งโครงการ
โรงเรียนสุจริตเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในปีแรกเป็นโรงเรียน
สุจริตต้นแบบจ านวน 225 โรงเรียนต่อมาในปีงบประมาณ 2557 ได้ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของจ านวนโรงเรียนในแต่ละส านักงานเขตพื้นท่ีจ านวน 3216 โรงเรียนล าปาง
กัลยาณีในฐานะองค์กรท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต
ได้เข้าร่วมโครงการ 10 %  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน จึงอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตภายใต้ช่ือโรงเรียนสุจริต โดยให้
ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนเพื่อวางรากฐาน
ปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  เป็นโครงการท่ี
สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต  โดยโรงเรียนล าปางกัลยาณีก าหนด
จุดหมายปลายทางท่ีมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  มีความสุจริต และมี       
ความโปร่งใส หลีกเล่ียงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2546: 382 ) ได้ให้ความหมายของค าว่า ซื่อสัตย์ 
หมายถึง ความประพฤติตรง จริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกหลวง ลักษณะของคนท่ีมี
ความ ซื่อสัตย์ คือ คนท่ีเป็นคนตรง มีการประพฤติ และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมด้วยความจริงใจ 
กระทรวงศึกษาธิการ       ( กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,  2545: 30 ) ได้ให้ความส าคัญของ



 

จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต     ของนักเรียน โดยกล่าวว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นจริยธรรมหนึง่ท่ี
ส าคัญ ซึ่งบุคคลพึงจะมีไว้เป็นคุณสมบัติ   ของตน ผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจ ซื่อตรงท าจริง 
เป็นผู้ท่ีมีเกียรติเช่ือถือได้ และความซื่อสัตย์เป็นธรรมอันประเสริฐท่ีสุดท่ีบุคคลพึงมี   
     ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งท่ีต้องมีในตัวของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติไทย  
เพราะจะท าให้สังคมน่าอยู่ มีความเกื้อกูล แบ่งปันกัน  จะเห็นว่าข่าวทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมี
อยู่อย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่เคยหายไปจากสังคมไทย 
ยิ่งเมื่อพ่อแม่แทบไม่มีเวลาเอาใจใส่อบรมดูแลบุตร การปลูกจิตส านึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจาก
สถาบันครอบครัวก็   อาจจะลดน้อยลงไปด้วย  สถาบันการศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าหน้าท่ี
อบรมส่ังสอนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อยจะท าให้
เยาวชนได้ซึมซับ  เกิดความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต  โดยการ
ท าในรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  การเป็นแบบอย่างท่ีดี  ตลอดจนสอดแทรกเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต หลักสูตรต้านทุตริตศึกษาเข้าไปในเนื้อหาของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดังเช่นท่ี 
พนม พงษไ์พบูลย์ ( 2540: 11 ) กล่าวว่า ในการสร้างนิสัยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กต้องท าต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ตลอดเวลาท่ีเด็กศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียน ครูผู้สอน  มีหน้าท่ีในการดูแลเอาใจใส่ การ
จัดกิจกรรมก็ต้อง อยู่ในพื้นฐานท่ีถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะเป็น
การจัดกิจกรรมเพื่อ ความรู้ ความบันเทิง หรือการกีฬาก็ตาม และสอดคล้องกับงานของ ปรีชา  ริโยธา ( 
2546: บทคัดย่อ ) ศึกษาผลการพัฒนางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยใช้โครงการพัฒนาจิตในโรงเรียนบ้านแฝกโนนส าราญ ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม หลังจากมีการด าเนินงานตามกิจกรรมท้ัง 2 ด้านคือ การฟังธรรมะสวนะทุกวันพระ 
และการฝึกอบรม พัฒนาจิตตามโครงการพัฒนาจิตแล้ว พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
คุณธรรมความซื่อสัตย์มาก ยิ่งขึ้น 

นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่ก าลังเติบโตเป็นก าลังส าคัญ       
ในการพัฒนาชาติ  ควรได้รับการพัฒนาท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย  จิตใจ  
และสติปัญญา  เพื่อให้พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตในสังคมอย่างผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะฉะนั้นสถานศึกษา
ต้องเป็นองค์กรส าคัญในการพัฒนา สร้างเครื่องมอืในการพัฒนา  ตลอดจนรับผิดชอบผลของการพัฒนา
อย่าง   หลีกเล่ียงไม่ได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563   ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต
ของนักเรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อการศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้ชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพฒันาความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนล าปาง

กัลยาณี 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1.  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต   
2.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อพัฒนาความซื่อสัตย์

สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณีอยู่ในระดับมาก 



 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

                   1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี                 
ปีการศึกษา  2563  จ านวน 3,428  คน 
                   1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6            
ปีการศึกษา  2563 จ านวน  2,588 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
            2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การด าเนินงานศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี  3  ด้าน  ได้แก่      
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้อื่น  และความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม 

3.  ตัวแปรในการวิจัย 
                    3.1  ตัวแปรต้น  ชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
                    3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
                             3.2.1  ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
                             3.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา            
เพื่อพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
          การพัฒนาความซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง  หลักการ กระบวนการและเทคนิคในการบริหาร
จัดการ  การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน 
   ความซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติตรงตามความเป็นจริง ต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม   ท้ังทางกาย วาจา และใจ 

ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเอง หมายถึง การประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางกาย  
วาจา  และใจ 

ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้อื่น หมายถึง การประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา 
และใจ 

ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อสังคม  หมายถึง  การประพฤติตรงความเป็นจริงต่อสังคมท้ังทางกาย  
วาจา  และใจ 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หมายถึง หลักสูตรท่ีจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการใน       
คาบโฮมรูม โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นผู้สอน และครูผู้สอนสอดแทรกในทุก ๆ รายวิชา เน้นการต่อต้านการ
ทุจริต ทุกรูปแบบ  
  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 
2563 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง  การศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้ชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ

นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ดังนี ้

1.  แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ 
1.1  ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 

พิศมัย  เทียนทอง ( 2553: 7 )  กล่าวว่า  คุณธรรม  คือ  หลักความจริง  หลักการปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 

1.1.1         ความประพฤติดีงาม  เพื่อประโยชน์สุขแก่ตน และสังคม  ซึ่งมีพื้นฐานมา 
จากหลักศีลธรรมทางศาสนา  ค่านิยมทางวัฒนธรรม  ประเพณี  หลักกฎหมาย  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

1.1.2         การประพฤติว่าอะไรควรไม่ควรท า 
1.2     จรรยา  หมายถึง  ความประพฤติ  กิริยาท่ีควรประพฤติซึ่งสังคมแต่ละสังคมก าหนดขึ้น 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละวิชาชีพก็อาจก าหนดบุคลิกภาพ  กิริยา  วาจาท่ีบุคคลในวิชาชีพพึง
ประพฤติปฏิบัติ  เช่น  ครู  แพทย์  พยาบาล  ย่อมเป็นผู้พึงส ารวมในกิริยา  วาจา  ท่าทางท่ีแสดง
จริยธรรมคือ  กฎแห่งความประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์เอง  ความเป็นผู้มีปรีชา
ญาณ  ( ปัญญา และเหตุผลรวมกัน )  ท าให้มนุษย์มีมโนธรรม  รู้จักแยกแยะความดี  ถูกผิด  ควรไม่
ควร  จริยธรรม มีลักษณะ            4  ประการ   

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  ( 2524: 21 )  กล่าวถึง  จริยธรรมว่า  เป็นลักษณะทางสังคมหลาย
ลักษณะของมนุษย์  และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ  โดยลักษณะ และ
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม  จะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท  คือ  เป็น
พฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุน  และผู้กระท าส่วนมากเกิดความพอใจว่าการกระท านั้น
เป็นส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสม  ส่วนอีกประเภทหนึ่งนัน้คือ  ลักษณะท่ีสังคมนั้นไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิก
ในสังคม  เป็นการกระท าท่ีสังคมลงโทษหรือพยายามก าจัด  และผู้กระท าพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่า
เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและไม่สมควรฉะนั้นผู้ท่ีมีจริยธรรมสูงคือ  ผู้ท่ีมีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรก
มาก  ประเภทหลังน้อย 
1.2  คุณลักษณะด้านจริยธรรม 
          กระทรวงศึกษาธิการ ( 2541: 7 )  ผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่ันกรองเนื้อหาของจริยธรรมท่ัวไปในการ
ประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมไทย  เป็นจริยธรรม  8  ข้อ  ท่ีมีลักษณะเป็นตัวแทนของจริยธรรม
ท่ีคนท่ัวไป  จะเข้าใจได้เหมือนกันครอบคลุมจริยธรรมท่ัวไป  ใช้ในการสอนจริยธรรมส าคัญท่ีควรรีบเร่ง
พัฒนาปลูกฝัง   โดยด่วนว่ามี  ดังต่อไปนี้ 

1)      การใฝ่สัจจะ 
2)      การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 
3)      ความเมตตากรุณา 
4)      ความมีสติสัมปชัญญะ 



 

5)      ความไม่ประมาท 
6)      ความซื่อสัตย์สุจริต 
7)      ความขยันหมั่นเพียร 
8)      ความมีหิริ - โอตัปปะ 

จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า  คุณลักษณะจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์  นั้นมีความส าคัญเพราะ 
1.  เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เช่น  การผลิตสินค้า  ถ้าผู้ผลิตท าการผลิต

สินค้าไม่ได้มาตรฐานความเช่ือถือในสินค้าตัวนั้นย่อมลดน้อยลงหรือไม่มีเลย  ผู้บริโภคสินค้าก็จะไม่ซื้อ
สินค้า  กิจการดังกล่าวต้องหยุดชะงักท าให้เศรษฐกิจของประเทศชะงักไปด้วย 

2.  เป็นพื้นฐานพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานท้ังในภาครับ และเอกชน  ท้ังนี้การปลูกฝัง
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต  จนเป็นท่ีซาบซึ้ง และยอมรับการปฏิบัติตามย่อมท าให้พนักงาน  
เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่น ๆ มีวินัยตรงต่อเวลาไม่บิดพล้ิวต่อหน้าท่ีการงานปฏิบัติตามค ามั่น  ไว้ใจ และ
เคารพสิทธิ์ของกัน และกัน 

3.  เป็นพื้นฐานพัฒนาความมั่นคงในสังคม  เพราะเมื่อพนักงาน และเจ้าหน้าท่ีท้ังของภาครัฐ 
และเอกชน มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว  ย่อมขจัดปัญหาการให้หรือการรับสินบน  ยักยอก  ฉ้อโกง  
ปัญหาการขายความลับของหน่วยงานย่อมไม่มี  จึงเป็นการสร้างลัทธิภักดีองค์กร  อันมีผลให้องค์กรมี
ความมั่นคง      

4.  เป็นการพัฒนาสัญญาประชาคม และระบบตุลาการให้มปีระสิทธิภาพ  กล่าวคือ  ประเทศ 
(สังคม)  ต้องมีความสงบสุข  จึงต้องตราพระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  ซึ่งรวมเรียกว่า  
สัญญาประชาคม  ขึ้นบังคบใช้  ถ้าสมาชิกของสังคมหรือพลเมืองของประเทศ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
พยายามบิดพล้ิว          ไม่ปฏิบัติตาม สัญญาประชาคมท่ีรัฐตราขึ้นย่อมเป็นหมัน  ไร้ความศักดิ์สิทธิ์
หมดคุณค่าในตัวเอง  ประเทศชาติย่อมเข้าสู่ภาวะระส่ าระส่ายท้ังทางสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  ด้าน
ตุลาการถ้าผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาคดีความ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตระบบความยุติธรรมย่อม
ล้มเหลวไม่เป็นท่ียอมรับ และเช่ือถือ     ของสังคม 

5.  เป็นการสามัคคีในสังคม  ความแตกแยกไม่ปรองดองกันเกิดจากความไม่ไว้ใจกันประการ
หนึ่ง  เกิดจากประโยชน์นิยมโดยยึดตนเองเป็นหลักประการหนึ่ง  ความไม่สามัคคีท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุ
ประการแรกนัน้  แก้ไขโดยการสร้างให้สมาชิกของสังคมหรือพลเมืองของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อกัน  อันจะเป็นการขจัดความหวาดระแวงให้หมดไปและก่อให้เกิดความไว้วางใจ  ตลอดถึงพัฒนา
ความเช่ือถือ และความจริงใจต่อกันซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของความสามัคคี  จึงควรปลุกฝังให้มีในเยาวชน
เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีหนี้และบทบาทในการรับผิดชอบ และพัฒนาสังคมในอนาคต  

 
1.3  ความหมายของความซ่ือสัตย์สุจริต 
          ธีระพร  อุวรรณโณ  ( ธีระพร  อุวรรณโณ 2526อ้างในปวีณา  ทิมทอง  2544: 32 )  ได้ให้
ความหมายของความซื่อสัตย์สุจริตว่า  หมายถึง  ประพฤติตรง  และจริงต่อผู้อื่น  การไม่คดโกงและ
หลอกลวงผู้อื่น  ประกอบด้วย  พฤติกรรมจ าเพาะ  เช่น  การพูดความจริง  การไม่พูดปด  การตรงต่อ
เวลา  การจริงใจต่อผู้อื่น  การไม่หยิบฉวยลักขโมย  ไม่หลอกให้ผู้อื่นหลงเช่ือในส่ิงท่ีไม่จ าเป็น 

พระครูพุทธศาสน์โศภณ,  อภิชัย  ชารีรักษ์,  และมนูญ  จันทร์นวล  ( 2530: 36-45 )  ได้ให้
ความหมายว่า  ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมเบ้ืองต้น และสุดท้ายแห่งความดีท้ังหลาย  เป็นส่ิงควรปลูกฝัง  
และการให้  อบรมส่ังสอนถึง  6  ประการคือ  ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ซื่อสัตย์ต่อวาจา  ซื่อสัตย์ต่อการงาน  



 

ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี  ซื่อสัตย์ต่อบุคคล  ซื่อสัตย์ต่อคณะ  และความสุจริต  คือค ารวมแห่งความดี  
หมายถึง  การท าดี  พูดดี  คิดดี  มีความกรุณา  ละอายแก่ใจ  เกรงกลัวในความผิดพลาด  มีความรู้สึก
ผิดชอบเป็นหลัก 
          พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.2542  ( 2542: 382 )  ได้ให้ความหมาย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  ความประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงถึงความจริงใจ  ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และ
ไม่หลอกลวงวินัย 
          กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2551: 14 )  ได้ให้ความหมายว่า  ความซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  
คุณลักษณะท่ีแสดงออกด้วยความจริงใจ  ไม่คิดคดโกง  ไม่หลอกลวง  ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  ซื่อตรงท้ังกาย  
วาจา  และใจ 
 
2.   ประเภทของความซ่ือสัตย์สุจริต 
          กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2523: 147-148 )  ได้จ าแนกความซื่อสัตย์สุจริต
ออกเป็น         4  ลักษณะ ดังนี้ 
          1.  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  คือ  มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  การมีความละอายเกรงกลัวต่อการ
การกระท าผิด  การไม่พูดปด  ไม่พูดสับปลับหลอกลวง  การไม่คิดโลภในของผู้อื่น  ไม่คล้อยตามพวกท่ี
ชักจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย  มั่นคงต่อการท าดีของตน  ไม่คดโกง  มีความต้ังใจท าจริง  ประพฤติตรง
ตามท่ีพูด และคิด  ในกรณีของนักเรียนจะเห็นความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  คือเรียนจริง  มาโรงเรียนตรงต่อ
เวลา  ท าการบ้าน        ไม่คัดลอกคนอื่น  เวลาสอบก็ต้ังใจสอบ  ไม่ทุจริตในห้องสอบ 
          2.  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคล  คือ  มีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น  ต่อมิตร  ต่อหัวหน้างาน  ต่อผู้           
มีพระคุณ  ลักษณะส าคัญ  คือ  มีความจริงใจต่อผู้อื่น  ไม่ชักชวนผู้อื่นไปในทางเส่ือมเสีย  ไม่สอพลอ
เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน  เตือนสติแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  ยินดีในความส าเร็จของผู้อื่นไม่ริษยา
กั่นแกล้ง  ไม่ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน  โดยการลักขโมย  ฉ้อโกง  ไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น  
ยอมรับผิดหากตนเป็นผู้ท าผิดต่อผู้อื่น  ไม่ผิดนัด  รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น  ไม่หยิบของผู้อื่นไปโดยไม่ได้
รับอนุญาต  มีความประพฤติดีท้ังต่อหน้า และลับหลังผู้อื่น 
          3.  ความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี  คือ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีตนท า  หรือได้รับมอบหมาย 
และให้ท าให้ดีท่ีสุด  ไม่ทอดท้ิงหน้าท่ี  ไม่ทุจริตคดโกง  ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีท าประโยชน์ส่วนตน  รักษา
ระเบียบกฎเกณฑ์  ตรงต่อเวลา  ไม่เอาเวลาท างานในหน้าท่ีไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
          4.  ความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ  สังคมประเทศชาติ  คือ  การรักษาค ามั่นสัญญา  ไม่คิด
ประทุษร้าย    ต่อหมู่คณะ  รักษาความสามัคคี  ไม่น าความลับของหมู่คณะ  สังคม  ประเทศชาติไป
เปิดเผย  ไม่เป็นต้นเหตุให้คนภายนอกมาท าลายหมูคณะ  ไม่คิดทรยศท าลายสถาบันหลักของชาติ  ไม่
ร่วมมือกันท างานใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ  ส านึกว่าตนเองเป็นพลเมืองของประเทศ
จะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ช่วยกันรักษาความสงบ  ส่ิงใดท่ีสร้างขึ้นเป็นสาธารณสมบัติจะต้อง
ช่วยกันรักษา และรู้จักใช้อย่างทะนุถนอม 

         3.  วิธีการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม 
                   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน,  และเพ็ญแข  ประจนปัจจนึก  ( 2520: 51-54 )  ได้เสนอวิธี
ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมไว้  4  วิธี  ดังนี้ 



 

                   1.  การให้ความรู้ และเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้น  เป็นวิธีการฝึกฝนให้เด็กได้ใช้
ความรู้และเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นต่ าให้สามารถใช้เหตุผลในขั้นที่สูงขึ้นไปนั้น  เริ่มจากการศึกษา
พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กเล็กตามทฤษฎีของเพียเจท์  นักจิตวิทยาได้ใช้วิธีการให้เหตุผลท่ี
เหนือกว่าให้เด็กใช้  ท้ังนี้เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ขั้นท่ีสูงกว่าท่ีตนมีอยู่  เมื่อเด็กได้รับเหตุผลอันใหม่  เด็ก
จะน ามาเปรียบเทียบกับเหตุผลอันเดิมของตน  ซึ่งจากการเปรียบเทียบนี้  เด็กจะเกิดความรู้สึกท่ีขัดแย้ง
กันหรือเกิดความไม่สมดุลขึ้นทางความคิด  ความไม่สมดุลนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เด็กมีการปรับปรุง
โครงสร้างทางความคิดของตน  เพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจและยอมรับเหตุผลใน
ขั้นที่สูงกว่าขั้นของตนได้ 
                   ความชอบ  และความเข้าใจเหตุผล  ท่ีสูงกว่าระดับจริยธรรมของตนอีกขั้นนี้เป็น
หลักฐาน      ท่ีแสดงว่า  ความเปล่ียนแปลงจริยธรรมของบุคคล  อาจเกิดขึ้นโดยการเล่ือนขึ้นไปยังขั้น
ท่ีสูงถัดขึ้นไป  มากกว่าท่ีบุคคลจะสามารถข้ามข้ันการพัฒนาไปได้  แสดงว่าการฝึกฝนบุคคลให้พัฒนา
ทางจริยธรรมไป        ทีละขั้นนั้น  อาจท าได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามให้บุคคลมร
การพัฒนาการข้ามข้ัน 
                   2.  การให้แสดงบทบาท  เป็นวิธีการฝึกให้เด็กเกิด  หรือเปล่ียนแปลงเจตคติเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์  การให้เด็กแสดงบทบาทท่ีสมมุติขึ้นเป็นการช่วยให้เด็กมองเห็นส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมในลักษณะของส่ิงท่ีกระท าได้  และเมื่อเด็กได้แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นเขาก็จะได้
ประสบการณ์ตรง  ท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึก และอารมณ์ขึ้นเกี่ยวกับท่ีตนแสดง  ประสบการณ์เหล่านี้จะ
ช่วยให้เด็กพัฒนาเจตคติ  ค่านิยมในเรื่องท่ีตนได้แสดงออก  วิธีการนี้เกิดจากการเข้าใจท่ีว่าการท่ีคนเรา
จะเข้าใจผู้อื่นได้  ต้องให้เขาได้   มีโอกาสสวมบทบาทอื่น ๆ นอกเหนือไปจากท่ีตนเป็นอยู่  โคลเบอร์ก 
ได้กล่าวว่าการสวมบทบาทนั้น  ได้แก่การรับเอาทัศนคติของคนอื่น  การรับรู้ในความคิด และความรู้สึก
ของคนอื่น  การน าตนเองไปอยู่ในฐานะของคนอืน่ด้วย  กระบวนการดังกล่าวจะท าให้มีความคิด
กว้างขวาง  และเกิดความคิดความเข้าใจแตกต่าง        ไปจากเดิม 
                   3.  การใช้กลุ่มให้เกิดการคล้อยตาม  เป็นวิธีการท่ีปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรม
ให้แก่เด็กโดยการใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการก่อให้เด็กพัฒนาเจตคติค่านิยมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  เพราะเด็กวัยเดียวกันซึ่งแสดงออกทางจริยธรรมระดับเดียวกันจะยึดถือเพื่อน
เป็นแบบอย่าง  และคล้อยตามลักษณะของเพื่อนไปโดยง่าย  เพื่อนนับว่าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อเด็ก
มาก  สาระส าคัญของทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมเพียเจท์ได้เน้นท่ีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนแบบ
เสมอภาคกันว่าเป็นแหล่งส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้และระดับจริยธรรมโดยโคลเบอร์กได้ยืนยัน
เช่นเดียวกัน  โดยเขากล่าวว่า  การปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนจะมีผลต่อระดับจริยธรรม  เด็กท่ีได้ร่วมสังคม
กันจะมีความก้าวหน้ากว่าเด็กท่ีแยกเด่ียวจากเพื่อน  ท้ังนี้เพราะการท่ีเด็กได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  ได้โต้แย้งกับเพื่อน  จะท าให้เขาได้รับความคิดเห็นใหม่ ๆต่างจากท่ีตนเป็นอยู่ 
                   4.  การให้เลียนแบบจากตัวแบบ  เป็นวิธีการปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่เด็ก     
โดยการให้เด็กรู้สึก และสามารถเลือกเอาอย่างหรือเลียนแบบตัวแบบประเภทท่ีมีคุณสมบัติน่าเล่ือมใส
ศรัทธา   เป็นวิธีท่ีนักจิตวิทยา  เช่ือว่าจะเรียนรู้จากสังคมได้มากท่ีสุด  และเป็นวิธีการเดียวที่เด็กอาจท า
ตามโดยไม่รู้สึกว่าก าลังถูกชักจูง  ลักษณะของการเลียนแบบ  เป็นลักษณะหนึ่งท่ีเป็นไปตามทฤษฎี
อิทธิพลทางสังคม  เป็นวิธีหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 



 

    งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
          นีรนุช  เหลือลมัย,  วรรณี  แกมเกตุ  ( 2553: 965-966 ) ได้ศึกษาวิจัยผลของการจัดกิจกรรม        
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีพัฒนาขึ้น พบว่าหลังจากท่ีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยโดยใช้
รูปแบบ   การเรียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ ( Experiential learning ) นักเรียนมีระดับความรู้  เจต
คติ  พฤติกรรม และเหตุผลเชิงจริยธรรมท้ัง  3  ด้านได้แก่  1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความเมตตา
กรุณา  และ 3) ความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น  การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ผู้เรียนมีความสนใจเขามา
มีส่วนร่วมอย่างสนุกสนานเมื่อใช้กิจกรรมกลุ่ม ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้จึงควรจด
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยมีการศึกษาหา ความรู้จากเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ และปฏิบัติจากการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ร่วมกันใช้ เหตุผลในการวิเคราะห์ถึง
ผลดีผลเสียของการปฏิบัติ และสรุปร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

             บทท่ี 3 
       วิธีด าเนินงานวิจัย 

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ชุดการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี ้
                   1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
                   2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                   3.  การสร้าง และพัฒนาเครื่องมอืวิจัย 
                   4.  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   5.  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีปี การศึกษา 
2563 จ านวน   3,428   คน 
           1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีจ านวน 2,588 คน ด้วยวิธีการสุ่ม         
แบบเจาะจง 
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1  แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6  

2.2  แบบประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต 

3.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
          3.1  แผนการสอน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีได้มาจากโครงการ       
โรงเรียนสุจริต ร่วมกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) 
ประกอบด้วย   หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยคือ  
  3.1.1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  
  3.1.2 ความไม่ทน และความละอายต่อการทุจริต  
  3.1.3 STRONG : จิตพอเพียง ต่อต้านการทุจริต  
  3.1.4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
  
 
         3.2  แบบประเมินความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี  
                   ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการสร้างแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) มีระดับ
ความเห็น 5 ระดับ คือ  น้อยท่ีสุด  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 
                   ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนช านิ
พิทยาคม เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) มีระดับความเห็น 5 ระดับ 
คือ น้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้าน ได้แก่ 
                             ด้านท่ี 1  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง      จ านวน 10 ข้อ 
                             ด้านท่ี 2  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้อื่น        จ านวน 10 ข้อ 



 

                             ด้านท่ี 3  ความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม       จ านวน 10 ข้อ  
ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบเกณฑ์การประเมิน มีระดับการประเมิน 5 ระดับ โดยผู้วิจัยก าหนด  ค่าระดับ
ของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ  ดังนี ้

5  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีความซื่อสุจริตในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีความซื่อสุจริตในระดับมาก 
3  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีความซื่อสุจริตในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีความซื่อสุจริตในระดับน้อย 
1  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีความซื่อสุจริตในระดับน้อยที่สุด 

                  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย  ( Mean ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating 
Scale )  ตามวิธีการสร้างของลิเคอร์ท  ( เชาว์  อินใย  2543: 204 )  
                    4.50 – 5.00  หมายถึง  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับมากท่ีสุด 
                    3.50 – 4.49   หมายถึง  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับมาก 
                    2.50 – 3.49  หมายถึง  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับระดับ  ปานกลาง 
                    1.50 – 2.49  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับน้อย 
                    1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับน้อยที่สุด 
แล้วตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขด้วยผู้วิจัยเป็นเบื้องต้น 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณลักษณะสุจริต เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 

เพื่อหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity ) จากนั้นค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence : IOC )  โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
          ขั้นตอนที่ 4 จัดท าเป็นแบบประเมินความซื่อสัตย์สุจริตด้วย Google Form  น าไปใช้สอบถาม
ด้วยวิธีออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด  

3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อชุดกิจกรรมพัฒนาความซ่ือสัตย์สุจริต 
          ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  สร้างแบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) มีระดับความเห็น 5 ระดับ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมพัฒนา      
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า ( Rating Scale ) มีระดับความเห็น 
5 ระดับ จ านวน  10 ข้อ  แล้วตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขด้วยผู้วิจัยเป็นเบ้ืองต้น 
          ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 6 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับตอนท่ี 1 เพื่อหาค่าความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา ( Content Validity ) จากนั้นค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC )  โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ีมีค่าต้ังแต่ 
0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  



 

          ขั้นตอนที่ 4 น ามาจัดท าแบบสอบถามในลักษณะ Google from เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีก าหนด 
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยใช้ชุดการสอน แผนการสอน 
และส่ือการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษาและครูประจ าวิชาได้
สอดแทรกตลอด   ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
          2. ท าการเก็บรวมรวมข้อมูล ด้วยแบบประเมินความซื่อสัตย์สุจริตท้ังสามด้านของนักเรียน
โรงเรียนล าปางกัลยาณีด้วยวิธีออนไลน์ผ่าน Google from  บันทึกข้อมูลไว้ 
          3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริต 
          4. น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
 
 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
          การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
    การหาค่าร้อยละ  

 
          สูตรการหาค่าเฉลี่ย  

 
       สูตรการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

         
การศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้ชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของนักเรียนโรงเรียน

ล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาเพื่อพัฒนาความซื่อสัตยสุ์จริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
         1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         2. ล าดับข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล 
         3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมาย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์      จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์และความหมาย ดังนี้ 
           N แทน จานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
           𝑥  แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 
           S.D แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.2 ล าดับขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปและผลการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียน        
ล าปางกัลยาณี 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียน     
ล าปางกัลยาณี 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกจิกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี ใช้ประเมินนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน2,588.คน ผู้วิจยันามา
วิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกข้อมูลเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้
     ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปและผลการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
โรงเรียนล าปางกัลยาณี ( ตาราง 1 ) 

 
 
 
 
 



 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาความซื่อสัตย์
สุจริตของนักเรียน 
             ข้อมูลท่ัวไป      N     ร้อยละ  
เพศ               ชาย             812     31.38 

         หญิง                                   1,776         68.62 
         รวม               2,588    100 

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 2588 คนแบ่งเป็น นักเรียน
ชาย จ านวน 812  คน และนักเรียนหญิง จ านวน 1,776 คน คิดเป็นร้อยละ 31.38 และ 68.62 
ตามล าดับ 
         1.2 ผลการพัฒนาความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีได้ข้อมูล          
ดังแสดงในตาราง 2 
 ตาราง 2 แสดงผลการศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนต่อตนเอง   

  ผลการศึกษาความซ่ือสัตย์สุจริต                      
ของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี                                𝒙               𝒔. 𝒅.        แปลผล 

การปฏิบัติตนเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเอง    
    1. นักเรียนท าการบ้านด้วยตนเอง   3.92  22.03       มาก 
    2. นักเรียนพูดจริงท าจริง    4.06  23.02  มาก 
    3. นักเรียนไม่พูดโกหก     3.80  21.04  มาก 
    4. นักเรียนไม่พูดค าหยาบ    2.59  19.41     ปานกลาง 
    5. นักเรียนรู้สึกละอายใจเมื่อโกหก   4.10  21.91    มาก 
    6. นักเรียนยอมรับเมื่อท าผิด    4.51  26.48     มากท่ีสุด 
    7. นักเรียนไม่เคยคิดโดดเรียน     4.07  21.84        มาก 
    8. นักเรียนบันทึกความดีตามความเป็นจริง   4.09  21.89              มาก 
    9. นักเรียนไม่ลอกข้อสอบเพื่อน    4.09  21.93             มาก 
    10. นักเรียนเช่ือกฎแห่งกรรมท าดีได้ดีท าช่ัวได้ช่ัว  3.83  20.23  มาก 

   ค่าเฉลี่ยรวม     3.90  21.97  มาก 
          
   จากตาราง 2 พบว่าการปฏิบัติตน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     
( 𝑥 = 3.90  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนยอมรับเมื่อท าผิดมากท่ีสุด  ( 𝑥  = 4.51 )       
รองลงมาคือนักเรียนรู้สึกละอายใจเมื่อโกหกในระดีบมาก ( 𝑥 = 4.10 ) นักเรียนบันทึกความดีตาม
ความเป็นจริงในระดับมาก  ( 𝑥  = 4.09 ) และนักเรียนไม่ลอกข้อสอบเพื่อนมาก( 𝑥 = 4.09 ) 
ตามล าดับ 
 
 



 

ตาราง 3   แสดงผลการศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนต่อผู้อื่น  
  ผลการศึกษาความซ่ือสัตย์สุจริต                      
ของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี                                𝒙               𝒔. 𝒅.     แปลผล 

การปฏิบัติตนเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้อื่น  

    11. นักเรียนเว้นจากการฆ่าสัตว์   3.67  19.45  มาก 

    12. นักเรียนไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่น   4.61  31.86      มากท่ีสุด 

    13. นักเรียนแบ่งปันส่ิงของให้เพื่อนยืม   4.56  27.23        มากท่ีสุด 

    14. นักเรียนจ่ายเงินทุกครั้งท่ีซื้ออาหารในโรงอาหาร 4.89  35.99        มากท่ีสุด 

    15. นักเรียนไม่เอาความลับของเพื่อนไปบอกให้คนอื่นฟัง 4.50  26.67        มากท่ีสุด 

    16. นักเรียนขออนุญาตก่อนยืมของเพื่อน  4.61  28.36        มากท่ีสุด 

    17. นักเรียนไม่อยากได้ของอื่นท่ีไม่ใช่ของตน  4.61  29.35        มากท่ีสุด 

    18. นักเรียนไม่คิดท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน   4.62  29.05        มากท่ีสุด 

    19. นักเรียนเว้นจากการคิดช่ัวต่อผู้อื่น   4.35  24.52            มาก  

    20. นักเรียนไม่กล่าววาจาท่ีท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  4.42  25.35           มาก  
                       ค่าเฉลี่ยรวม    4.48  27.78            มาก  

 จากตาราง 3 พบว่า การปฏิบัติตนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของตนเองต่อผู้อื่นของนักเรียน
โรงเรียนล าปางกัลยาณีอยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 4.48 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนจ่ายเงิน
ทุกครั้งท่ีซื้ออาหารในโรงอาหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( 𝑥 = 4.89 ) รองลงมาคือ นักเรียนไม่คิดท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.62 ) และนักเรียนไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น นักเรียนขออนุญาต
ก่อนยืมของเพื่อน นกัเรียน    ไม่อยากได้ของผู้อื่นท่ีไม่ใช่ของตนเองในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.61 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 4     แสดงผลการศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนต่อสังคม  
  ผลการศึกษาความซ่ือสัตย์สุจริต                      
ของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี                                𝒙               𝒔. 𝒅.     แปลผล 

การปฏิบัติตนเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตต่อสังคม  

    21. นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของห้องเรียน    4.43  25.21  มาก 

    22. นักเรียนช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม    4.59  27.63      มากท่ีสุด 

    23. นักเรียนไม่แซงคิวซื้ออาหารในโรงอาหาร   4.82  34.01          มาก 

    24. นักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน   4.45  25.74     มาก 

    25. นักเรียนไม่พูดจาท่ีท าให้เพื่อนแตกความสามัคคี   4.59  28.51     มากท่ีสุด 

    26. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน    4.24  23.21      มาก 

    27. นักเรียนไม่ท าลายทรัพย์สินของส่วนรวม    4.72  31.43      มากท่ีสุด 

    28. นักเรียนรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน     4.57  27.67        มากท่ีสุด 

    29. นักเรียนรักและเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา   3.46           18.29            มาก 

         พระมหากษัตริย์  

    30. นักเรียนไม่เสพและขายยาเสพติดทุกชนิด  4.80  35.6         มากท่ีสุด 

                     ค่าเฉลี่ยรวม    4.47  27.73           
มาก  

 
จากตาราง 4 พบว่า ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 

4.47 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนไมแ่ซงคิวซื้ออาหารในโรงอาหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( 
𝑥 = 4.82 )  รองลงมาคือ นักเรียนไม่ท าลายทรัพย์สินส่วนรวมในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.72 )  
นักเรียนไมพู่ดจาท่ีท าให้เพื่อนแตกความสามัคคีในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.59 )  ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 



 

         ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี  
  ตาราง 5   ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
พัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี  
   

รายการ                                     𝒙               𝒔. 𝒅.     แปลผล 

  
นักเรียนเข้าใจการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  4.47  25.21  มาก 
นักเรียนมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 4.58  27.63       มากท่ีสุด 
นักเรียนมีจิตส านึก ทัศนคติท่ีดีต่อความซื่อสัตย์สุจริต  4.83  34.01        มากท่ีสุด 
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน  4.51  25.74        มากท่ีสุด 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม    4.57  28.51        มากท่ีสุด 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  4.59  23.21        มากท่ีสุด 

             ค่าเฉลี่ยรวม      4.59       27.38       มากที่สุด 
 
     จากตาราง 5  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 
4.59 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมีจิตส านึกทัศนคติท่ีดีต่อความซื่อสัตย์สุจริตในระดับมากท่ีสุด 
( 𝑥 = 4.83 )   รองลงมาคือ นักเรียนพึงพอใจต่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 
4.59 )  และนักเรียนตระหนกัในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.58 )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 สรุปผล 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

          
การศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้ชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของนักเรียนโรงเรียน

ล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
5.1 สรุปผล 
     การศึกษาความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้ชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563  สรุปดังนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า 
         1. ผลการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีอยู่โดยรวมเฉล่ียทุกด้าน      
อยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 4.29 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านความซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( 𝑥 = 3.90 ) เมื่อพิจารณา
เป็น  รายข้อพบว่านักเรียนยอมรับเมื่อท าผิดมากท่ีสุด  ( 𝑥  =4.51) รองลงมาคือ นักเรียนรู้สึกละอาย
ใจเมื่อโกหก  ( 𝑥 =4.10 ) นักเรียนบันทึกความดีตามความเป็นจริง ( 𝑥  =4.09 ) และนักเรียนไม่ลอก
ข้อสอบเพื่อน       ( 𝑥  =4.09 ) ตามลาดับ 

 การปฏิบัติตนเก่ียวกับความซ่ือสัตย์สุจริตของตนเองต่อผู้อืน่ ของนักเรียนล าปางโรงเรียน
ล าปางกัลยาณีอยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 4.48 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนจ่ายเงินทุกครั้งท่ี
ซื้ออาหาร    ในโรงอาหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( 𝑥 = 4.89 ) รองลงมาคือ นักเรียนไม่คิดท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.62 ) และนักเรียนไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น นักเรียนขออนุญาตก่อนยืม
ของเพื่อน นักเรียนไม่   อยากได้ของผู้อื่นท่ีไม่ใช่ของตนเองในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥  =4.61 ) 

 ด้านความซ่ือสัตย์สุจริตต่อสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 4.47 )  เมื่อพิจารณา
เป็น  รายข้อพบว่า นักเรียนไม่แซงคิวซื้ออาหารในโรงอาหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( 𝑥 = 4.82 )  
รองลงมาคือ นักเรียนไม่ท าลายทรัพย์สินส่วนรวมในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.72 ) นักเรียนไม่พูดจาแตก
ความสามัคคี และไม่พูดจาท าให้เพื่อแตกความสามัคคีในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.59 )  ตามล าดับ 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนล าปางกัลยาณี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( 𝑥 = 4.59 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมีจิตส านึก ทัศนคติท่ีดี
ต่อความซื่อสัตย์สุจริตในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.83 )   รองลงมาคือ นักเรียนพึงพอใจต่อหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.59 )  และนกัเรียนตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ในระดับมากท่ีสุด ( 𝑥 = 4.58 )     
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 



 

         5.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ควรมีการศึกษาความซื่อสัตย์
สุจริตในโรงเรียนอื่น ๆ  
         5.2 ควรมีการสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกสุจริตกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
         5.3 ควรปรับปรุงส่ือท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน และหน่วยงานท่ีต้องการน าไปใช้ 
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