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บทคัดย่อ   
 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่มีต่อคุณลักษณะสุจริต และ 2. เพ่ือศึกษาแนวทาง
และสรุปข้อเสนอแนะ การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2557 จ านวน 341 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ านวน 30 ข้อ โดยใช้
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ี ร้อยละ        
ค่าเลขคณิต ( x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

          ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการส ารวจความคิดเห็นด้านคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียน     

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล พบว่า ค่าเฉลี่ยตามวัดชี้วัดที่นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
สุจริต เรียงล าดับจากมากสุดไปน้อยสุด พบว่า คุณลักษณะด้านทักษะกระบวนการคิด มีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.18 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 3 
มีคุณลักษณะด้านการมีวินัยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเท่ากับคุณลักษณะสุจริตด้านอยู่อย่าง
พอเพียง มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก และคุณลักษณะสุดท้ายที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยสุดคือ 
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 3.85 แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เรื่อง
คุณลักษณะสุจริต เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดด้านคุณลักษณะสุจริต ที่ควรน าไปก าหนดแนวทางการ พัฒนาคุณลักษณะ
สุจริตของนักเรียน พบว่า คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ มีสองตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 คือ คุณลักษณะด้าน
ทักษะกระบวนการคิด มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.18 และคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 4.07 ส่วน
อีกสามตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 คือ คุณลักษณะด้านการมีวินัยมีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 3.99 คุณลักษณะด้าน
การอยู่อย่างพอเพียง มีค่าเฉลี่ย( x ) เท่ากับ 3.99 และคุณลักษณะสุจริตที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ คุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะ พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 3.85 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดด้านจิตสาธารณะเป็นประเด็นที่ควรได้รับการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพกับนักเรียนก่อนตัวชี้วัดด้านอื่นๆ หรือพัฒนาไปควบคู่กับตัวชี้วัดด้านการมีวินัย
และการอยู่อย่างพอเพียง 
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