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วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ีด าเนินการอยู่ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นกัเรียนในโรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพท่ีด าเนินการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียนในโรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี จ าแนก ตามเพศ อาย ุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการ
ท างาน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษา คือ ครูโรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี จ านวน 103 คน ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นและสดัส่วน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.66 -1.00 ไดรั้บแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนครบทั้ง 103 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว     
(One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Least Significant Difference (LSD)         
โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการศึกษาพบวา่ 1) สภาพท่ีด าเนินการอยูใ่นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน              

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นความขยนัอดทน มีสภาพท่ีด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นความกตญัญูกตเวที ส่วนดา้นความมีระเบียบวินยั มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเป็น
อนัดบัสุดทา้ย  2) สภาพท่ีด าเนินการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน จ าแนกตามเพศและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการจ าแนกตามอายแุละประสบการณ์
ในการท างานในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างอยา่งไม่มีมีนยัส าคญัทางสถิติ  3) แนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของครูท่ีมีความถ่ีสูงสุดเป็นอนัดบัแรก คือ การสร้างความตระหนกัใหเ้ห็นความส าคญั
ของคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ การเสริมแรงดา้นบวกโดยการกล่าวช่ืนชม และการยกตวัอยา่งบุคคล
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
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  This study objectives were  1) to study the current state on  promoting moral and ethics of 
students in Surasakmontree School. 2) to compare  the promotion of moral and ethical of students         
in Surasakmontree School  classified by gender, age, subject learning group and work experiences. 
 3) to study guidelines for promoting moral and ethics of students in Surasakmontree School.             
The sample used in the study was 103 Surasakmontree school teachers. Stratified and proportionate 
random sampling were used.  Instrument used was a questionnaire.  103 completed questionnaires or 
100 percent were returned. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
 t-test , One-way ANOVA and Least Significant Difference or LSD were used. By determining the level 
of statistical significance at the level of 0.05 

   
The results of the study showed that 1 ) the current state of promoting students moral and ethics 

in overall was at a high level. Sort  average from descending order were the diligence, the gratefulness. 
The discipline was in the last.  2 ) The promotion of students moral and ethics classified by sex and 
learning subjects there were  different statistically significant at .05 ,whereas there were no statistically 
significant in age and work experience. 3 ) Guidelines for promoting students moral and ethics with the 
highest frequency were raising awareness for the importance of moral and ethics, followed by positive 
reinforcement with appreciation words and providing examples of moral and ethics people.  
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