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การวิจัยเรื่องบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขต
ธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสง
เสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพ มหานคร ( 2) เพื่อศึกษา
ปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 17 คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 20 คน และครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมประสบการณสรางเสริมลักษณะนิสัย จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น
54 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( µ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )
ผลการวิจัยพบวา (1) บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขต
ธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามภาระการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 6 ดาน
โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานวิชาการ ดานการเงินและงบประมาณ ดานกิจกรรมนักเรียน ดานบุคลากร
ดานอาคารสถานที่ และดานสัมพันธชุมชน (2) ปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามภาระการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 6 ดาน โดยภาพ
รวมระดับปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 5
ดาน คือ ดานวิชาการ ดานการเงินและงบประมาณ ดานกิจกรรมนักเรียน ดานบุคลากร ดานสัมพันธชุมชน สวน
ดานอาคารสถานที่ ระดับของปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the roles of school administrators in promotion
of students ’ ethics in primary schools under Thonburi District Office , Bangkok Metropolitan Administration ,
and to study problems in promotion of students ’ ethics in primary schools under Thonburi District Office
, Bangkok Metropolitan Administration . The research population totaling 54 people consisted of 17
school administrators , 20 assistant school administrators , and 17 teachers acting as heads of the Character
Development Learning Area . The data collecting instrument was a questionnaire with three parts .
A computer program was employed for data processing Statistics for data analysis were the percentage ,
mean , and standard deviation .
Research findings showed that (1) all of the rating means of school administrators roles in
promotion of students ' ethics in primary schools under Thonburi District Office, Bangkok Metropolitan
Administration , based on six aspects of school administration , namely , the academic affairs , finance and
budgeting , student activities , personnel , buildings and facilities , and community relations were at the high
level ; and ( 2) the overall rating mean of problems in promotion of students ’ ethics in primary
schools under Thonburi District Office , Bangkok Metropolitan Administration , based on the six aspects of
school administration was at the moderate level . When considered by aspect , it was found that five aspects
had rating means of problems at the moderate level , namely , the academic affairs , finance and budgeting ,
student activities , personnel , and community relations ; while the buildings and facilities aspect had the
rating mean of problems at the low level .
ความนํา
สังคมโลกในปจจุบันมีวิวัฒนาการกาวหนามากและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนโลกที่ไรพรมแดน
มีการสื่อสารขอมูลความรูถึงกันอยางไรขีดจํากัด เกิดการแขงขันพัฒนาทั้งทางดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี รวมถึงการแขงขันกันทางการคามากขึ้น คนในสังคมเกิดคานิยมทางวัตถุสูงมาก มีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน ตางมุงแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพรรคพวกมากกวาสวนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรมจ
ริยธรรมอยางจริงจังและตอเนื่อง สิ่งตาง ๆ ดังกลาวนี้เปนปจจัยสงผลใหสังคมไทยมีปญหาซับซอนและเกิดปญหาเพิ่ม
พูนหลายดาน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อันสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชา
ชนอยางมาก นอกจากนั้น ยังมีปญหาของคนในชาติที่ตกเปนทาสของยาเสพติดและสิ่งที่เปนอบายมุขตาง ๆ ซึ่งนับ
วันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนภาพสะทอนใหเห็นวา สภาพของสังคมเกิดความเสื่อมทาง
ดานจริยธรรม
จึงเปนความจําเปนที่ตองเรงเสริมสรางพัฒนาทางจริยธรรมใหแกบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียนควรไดรับการพัฒนาสงเสริมทางจริยธรรมเปนอยางยิ่ง และจากการเกิดภาวะวิกฤตดังกลาวทําใหหลาย
ฝายตางมีความเห็นวาการจัดการศึกษาในปจจุบันเกิดการยอหยอนในการอบรมบมนิสัยใหกับเยาวชนของชาติใหมีความรับ
ผิดชอบตอหนาที่ทั้งของตนเองและรับผิดชอบตอสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต และมี
ระเบียบวินัย ขยัน อดทน รูจักประหยัด ลดคานิยมเชิงวัตถุ และมุงพัฒนาคนใหมีชีวิตที่พอเพียงซึ่งสถานศึกษา
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สมควรไดจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน และเพื่อใหเยาวชนเปนพลเมืองดีของสังคมตอไป ( กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544 : 1)
จริยธรรมจึงเปนความดีที่พึงประพฤติปฏิบัติทั้งตอตนเองตอผูอื่นและสังคม เพื่อกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองใน
สังคม เปนที่ยอมรับกันแลววาบุคคลที่มีจริยธรรมที่ดีจะเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม เพราะถาสังคมใดมีบุคคลที่มีจริย
ธรรมสูงจะทําใหสังคมนั้นพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว หรืออาจกลาวไดวาจริยธรรมที่บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติยอม เอื้อ
ตอการทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา
ในทางตรงกันขามถาสังคมขาดจริยธรรมอันเปนมาตรฐานกลางยอมทําใหเกิด
ความวุนวายและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ (บรรพต วีรสัย , 2532 อางถึงใน อุดมศักดิ์ นาดี , 2541 : 1 ) ปญหา
ที่คนไทยยังขาดจริยธรรมนั้นมีสาเหตุหนึ่งมาจากการปลูกฝงจริยธรรมในสถาบันการศึกษาไมไดผล เนื่องจากไมมีการจัด
การเรียนการสอนจริยธรรมอยางเปนระบบ วิธีการสอนไมนาสนใจ การวัดผลประเมินผลไมครอบคลุม เนนเฉพาะดาน
ความรูความจํา ขาดการศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพรวิธีการเรียนการสอนจริยธรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาดานอื่น ๆ
และพัฒนาการตามวัยอยางตอเนื่อง (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2532 : 15 - 16 ) รัฐจึงควรสงเสริมประชาชนใหมี
คุณธรรมจริยธรรมเปนอันดับแรก เพื่อใหเปนแกนกลางของการพัฒนาทางดานอื่น ๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา การ
เมือง และการปกครอง ฯลฯ ดังมี ขอกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 วา
“ รัฐตองจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม ใหเกิดความรู คูคุณธรรม ”
( คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2544 : 2 )
การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดใหความหมายของการศึกษาไววา “ เปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม และการสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความ
กาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ” และในมาตรา 6 กลาววา “ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข ” (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545 : 6 ) นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 ยังไดกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา 24 ขอ (4 ) วา “ ใหจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกวิชา ” ดังนั้น สถานศึกษาทุกแหงจําเปนตองใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาทางจริยธรรมใหกับเด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพตามที่สังคมตอง การ
เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดการศึกษาเปนไปตามความมุงหมายและหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและวิสัยทัศนของสํานักการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน
ตนสังกัด ผูวิจัยในฐานะเปนผูชวยผูบริหารโรงเรียน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน ไดเห็น
ความสําคัญและความจําเปนในการสงเสริมจริยธรรมใหกับนักเรียน เนื่องจากในการพัฒนาจริยธรรมของเด็กในระดับ
ประถมศึกษานั้นยังเปนชวงของวัยที่จะสามารถอบรมสั่งสอนใหเกิดคุณลักษณะนิสัยที่ได และเพื่อเปนการปลูกฝงสิ่งที่
ดีงามใหเขาเหลานั้นไดเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต
จึงไดศึกษาถึงการใชบทบาทในตําแหนงหนาที่ของผู
บริหารตามภาระการบริหารงานในโรงเรียน 6 ดาน เกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียนเพื่อใหไดขอมูลและใช
เปนแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในระดับประถมศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมุงเนน
พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี
สังกัดกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี
สังกัดกรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวน 17 โรงเรียน ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน 17 คน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 20 คน และครูผูสอนที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหารโรงเรียนให
ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนากลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย 17 คน ในปการศึกษา 2545 รวมมีประชากร 54 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สํานักงานเขตธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานคร
และปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามภาระการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 6 ดาน ประกอบ ดวย
เนื้อหา 3 ตอน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยขอความรวมมือจากผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงาน
เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของผู
ตอบแบบสอบถามแตละขอ และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถม ศึกษา สํานักงาน
เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร และขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามภาระการบริหารงานในโรงเรียน 6 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ,
ดานการเงินและงบประมาณ , ดานบุคลากร , ดานกิจกรรมนักเรียน , ดานอาคารสถานที่ และ ดานสัมพันธชุมชน
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ของรายขอและรายดานแตละดาน และนําเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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ผลการวิจัย
ผลของการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรง
เรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในโรง
เรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดาน
บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
1. ดานวิชาการ
2. ดานการเงินและงบประมาณ
3. ดานบุคลากร
4. ดานกิจกรรมนักเรียน
5. ดานอาคารสถานที่
6. ดานสัมพันธชุมชน
รวม

µ
4.28
3.76
3.98
4.11
4.18
4.28
4.14

σ

0.60
0.78
0.70
0.55
0.67
0.60
0.67

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคา
เฉลี่ยเปนรายดาน พบวา บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีบทบาทใน
การสงเสริมจริยธรรมเกี่ยวกับดานวิชาการ และดานสัมพันธชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานอาคารสถานที่
และดานกิจกรรมนักเรียน สวนดานการเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
สําหรับรายละเอียดของ บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา
สํานัก งานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในแตละดานมีดังนี้
1. ดานวิชาการ พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐาน ของโรงเรียน ในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
สงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา จุดประสงค และวัยของผูเรียน และกําหนดให
ครูไดประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและดูแล กํากับ ติดตามนักเรียนในดานความประพฤติสม่ําเสมอ
2. ดานการเงินและงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีการจัดสรรหางบประมาณ มาสนับสนุนในการดําเนินงาน ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอนจริยธรรมในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดหาทุน รางวัล เพื่อสงเสริมสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมของครูที่เกี่ยวของกับจริยธรรมของนักเรียน
3. ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในการสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติอยางจริงจัง
รองลงมา คือ เปดโอกาสใหครูผูสอนจริยธรรมไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น วางแผน ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและผลิตสื่อประกอบการสอน
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4. ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีการสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโอกาสตางๆ และจัดกิจกรรม
ประกวดหรือสงนักเรียนเขารวมในกิจกรรมการประกวดแขงขันความสามารถทางดานจริยธรรม รองลงมา คือ กําหนด
ใหครูจัดทําโครงการหรือวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมใหกับนักเรียน
5. ดานอาคารสถานที่ พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สงเสริมใหครูผูสอนจัดบรรยากาศในหองเรียนใหมีความนาสนใจและเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของเด็ก รองลงมา
คือ สนับสนุนใหมีการจัดหองจริยศึกษาโดยเฉพาะ หรือ มีมุมที่จัดเอกสารความรูที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
6. ดานสัมพันธชุมชน พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 4 ขอ ยกเวนการจัดใหมีการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ชมเชย แกบุคลากรในชุมชนที่เขามามีสวนชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
การปฏิบัติมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดาน
ปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
1. ดานวิชาการ
2. ดานการเงินและงบประมาณ
3. ดานบุคลากร
4. ดานกิจกรรมนักเรียน
5. ดานอาคารสถานที่
6. ดานสัมพันธชุมชน
รวม

µ

σ

3.03
3.29
3.02
2.69
2.25
2.88
2.89

0.93
0.82
0.80
0.84
0.89
0.82
0.91

ระดับปญหาใน
การปฏิบัติ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน มีปญหาในการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดาน พบวา ปญหาดานการเงินและงบประมาณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ดานวิชาการ ยกเวนดานอาคารสถานที่ พบวา ปญหาในการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยนอยสุด
สําหรับรายละเอียดของปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงาน
เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในแตละดานมีดังนี้
1. ดานวิชาการ พบวา โดยภาพรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกขอ และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีปญหาเกี่ยวกับครูผูสอนจริยธรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางเนื้อหา มากกวาใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
จนเกิดเปนลักษณะนิสัย รองลงมา คือครูผูสอนจริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสมกับวัย ทําใหนัก
เรียนไมสนใจ และในการกําหนดรูปแบบที่ใชเปนมาตรฐานในการวัดผลประเมินผล
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2. ดานการเงินและงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ
ยกเวนปญหาในการสนับสนุนดานงบประมาณ หรือ การรับบริจาคเงินทุนจากแหลงตาง ๆ พบปญหาในการปฏิบัติมาก
และมีคาเฉลี่ยสูงสุด
3. ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกขอ และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีปญหาในการดําเนินการเกี่ยวกับการถายทอดความรูของครูผูสอนจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนสนใจ
หรือเกิดความประทับใจในการเรียนรู
รองลงมา คือ การเอาใจใสในการสอนของครูผูสอนจริยธรรมและการจัดกิจ
กรรมจริยธรรมใหนักเรียน
4. ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา โดยภาพรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกขอ และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีปญหาในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยทางจริยธรรม
รองลงมา คือ การดําเนินการกํากับ ติดตามผล ในการจัดกิจกรรมสงเสริมทางดานจริยธรรมของนักเรียน
5. ดานอาคารสถานที่ พบวา โดยภาพรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับนอยทุกขอ และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีปญหาในการดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่สําหรับใชปฏิบัติกิจกรรมอันที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุน
การสอนจริยธรรม และผูบริหารใหความสําคัญและเล็งเห็นความจําเปนของงานดานอื่นมากกวาการสงเสริมทางจริยธรรม
รองลงมา คือ การจัดใหมีสถานที่เฉพาะสําหรับเปนหองในการปฏิบัติกิจกรรมในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
6. ดานสัมพันธชุมชน พบวา โดยรวมมีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกขอ และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีปญหาดานการใหความรวมมือจากผูปกครอง และชุมชน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน รองลงมา คือ การเชิญผูมีความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นเขามา ใหการแนะนํา หรือ อบรมสั่งสอนนักเรียน
ตามโอกาสสําคัญ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบขอมูลและสามารถอภิปรายผลได ดังตอไปนี้
1. บทบาทในการส งเสริม การสอนจริ ย ธรรมนั ก เรียนในโรงเรียนประถมศึ ก ษา สํ านั ก งานเขตธนบุ รี
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามภาระการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ทุกดาน ดังที่ กิตติมา ปรีดิลก (2529 : 265) ไดกลาวไววา “ ผูบริหารโรงเรียน มีบทบาทในฐานะเปนผูนําใน
โรงเรียนและตองมีบทบาทในการบริหารงานทุกดาน ” และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1.1 ดานวิชาการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการบริหารในโรงเรียน และผูบริหารตองใหความสําคัญ
มากกวาการบริหารงานดานอื่น ๆ สอดคลองกับแนวความคิดของ กิตติพันธ รุจิรกุล (2529 : 77 – 78 ) ซึ่งไดกลาววา
“ ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญในงานวิชาการ และตองสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของหลักสูตร นอกจากนั้น จะตองใหความสําคัญกับงานนโยบายตาง ๆ ที่จะ
เปนการสงเสริมใหเกิดประโยชนกับผูเรียนมากที่สุด ”
1.2 ดานการเงินและงบประมาณ ผูบริหารมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนใน
การดําเนินงานตาง ๆ เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมใดก็ตาม ถาตองการใหงานไดรับความสําเร็จเปนอยางดี จะตองมีการ
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความคลองตัว และบรรลุตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อวยประเสริฐ ( 2544) ที่ไดศึกษาวิจัย
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เรื่อง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวาผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมดานวิชาการ และดานงบประมาณ อยูในระดับมาก
1.3 ดานบุคลากร มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน
ในการสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งนี้
เพื่อใหครูไดมีโอกาสสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอ
นักเรียน สนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมวางแผนในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและผลิตสื่อ ดังที่ สาโรช บัวศรี (2527 : 59 -63 ) ไดกลาวถึงวิธีการดําเนินการเพื่อสงเสริมจริยธรรม
ในโรงเรียนวา “ การสงเสริมจะสําเร็จไดตองใหครูมีสวนรวมโดยมีการกําหนดแผนงานการสงเสริมจริยธรรมที่ชัดเจน
และปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว ” สอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพล พุทธมงคล ( 2541 ) ที่ไดศึกษาใน
เรื่องบทบาทของครูในการสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียน : ศึกษากรณีเฉพาะโรงเรียนกุลศิริศาสตร จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา ครูมีหนาที่ในการดูแลการเรียนการสอนใหนักเรียนไดมีการพัฒนาอุปนิสัย บุคลิกภาพ ใหมีความ
ประพฤติดี ประพฤติชอบ โดยครูตองมีการวางแผนและกําหนดกิจกรรม โครงการ ในการพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณ
ลักษณะที่ดีดังกลาว
1.4 ดานกิจกรรมนักเรียน มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสง
เสริมจริยธรรมสําหรับนั กเรียนในโอกาสตาง ๆ และจัดกิจกรรมประกวด หรือ สงนั กเรียนเขารวมกิจกรรมการ
ประกวดแขงขันความสามารถทางดานจริธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณศรี เหลืองไทยงาม (2538 ) ที่ได
ศึกษาเรื่อง การสงเสริมจริยธรรมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
และพบวา ผูบริหารมีสวนชวยสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนในเรื่องจริยธรรมเปนอยางดี
1.5 ดานอาคารสถานที่ มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การสงเสริมใหครูผูสอนจัดบรรยากาศในหองเรียนให
นาสนใจ และเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของเด็ก หรือ ใหมีปายคําขวัญ ปรัชญา หรือ ปายนิเทศ ที่เกี่ยวของกับจริย
ธรรม ติดไวตามอาคารเรียน หรือ ที่หองจริยศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหเด็กไดคิดและชวยใหเด็กเกิดความ
สนใจที่จะเรียน ดังที่ ชําเลือง วุฒิจันทร (2524 : 140 -142 ) ไดกลาววา “ โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่อบรมกลอม
เกลาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ จึงมีหนาที่ตองจัดและ
พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้ออํานวยตอการปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรม และเปนที่ยอมรับวาครูเปนผูมี
สวนสําคัญในการดังกลาว ”
1.6 ดานสัมพันธชุมชน มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การสงเสริมโดยนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในวัน
สําคัญและเพื่อเปนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ นอกจากนั้น มีการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใหการแนะนํา
หรืออบรมสั่งสอนนักเรียนตามโอกาสเหมาะสม และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกับผูปกครอง สอดคลองตามหลักการ
ในพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 มาตรา 9 (5) และ (6) ที่ไดกลาวถึงเรื่อง การระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ และเนนการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกใหมีสวนชวยสนับสนุนกิจการตาง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อให
บังเกิดผลดีกับนักเรียน
2. ปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามภาระการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 6 ดาน พบวา ผูบริหารมีปญหาในการดําเนินการสงเสริมจริย
ธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตธนบุรี โดยภาพรวมมีระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา
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2.1 ดานวิชาการ พบวา มีปญหาระดับปานกลาง คือ ครูผูสอนจริยธรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหามาก
กวาใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงจนเกิดเปนลักษณะนิสัย
จึงเปนความจําเปนที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญในการที่จะ
พัฒนาครูใหมีความเขาใจในหลักสูตรและใหครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยตองเนนการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น
2.2 ดานการเงินและงบประมาณ พบวา มีปญหาระดับปานกลาง คือ ปญหาในการดําเนินการสนับสนุน
งบประมาณหรือการรับบริจาคเงินทุนจากแหลงตาง ๆ
ซึ่งปญหาขอนี้จะเปนปญหามากกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานครทุกแหง เนื่องจากวา ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนการจัดการศึกษาภาคบังคับและ
ตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจายใหกับเด็กทั่วพื้นที่ทุกแหงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 วาดวยเรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 กลาววา “ ในการจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง
โดยไมเก็บคาใชจาย ”
2.3 ดานบุคลากร พบวา ปญหาการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ในการดําเนินการถายทอดความรูของ
ครูผูสอนจริยธรรมเพื่อใหนักเรียนสนใจ หรือ เกิดความประทับใจในการเรียนรู สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชูศรี
พุทธเจริญ (2542 ) ในการศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาจรรยาบรรณครูในสังกัดเทศบาล
พบวา ครูสวนมากไมใหความสําคัญกับวิชาจริยศึกษาและขาดการพัฒนาสื่อ หรือ จัดกิจกรรมใหนักเรียนสนใจและ
อยากที่จะเรียนรู
2.4 ดานกิจกรรมนักเรียน พบวา ปญหาการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางในเรื่องการจัดกิจกรรมใหนัก
เรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยทางจริยธรรม ซึ่งจะเห็นวาปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นกับอีกหลาย ๆ
โรงเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนจริยธรรมเปนเรื่องที่นักเรียนสวนใหญไมคอยใหความสนใจ และเปนเรื่องที่นาเบื่อ
สําหรับเด็ก ดังนั้น กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงตองใหความสําคัญโดยกําหนดเปนหลักสูตรใหเด็ก
ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป. 6 ที่ตองเรียนและไดกําหนดแนวทางในการเสริมสรางคุณสมบัติทางจริยธรรมกับเด็ก
5 ขอ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2527 : 6 ) นอกจากนั้น ยังไดกําหนดคุณลักษณะที่ควรปลูกฝงให
กับเยาวชนไวในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ) อยางชัดเจนอีก 30 ขอ
ซึ่งเยาวชนจะตองปฏิบัติตาม
2.5 ดานอาคารสถานที่ พบวา ปญหาการปฏิบัติดานนี้อยูในระดับนอยเนื่องจากผูบริหารทุกโรงเรียน
ไดใหความสําคัญและมีการปฏิบัติจริงตามบทบาทของการสงเสริมโดยใหมีการจัดหองจริยศึกษาเฉพาะ เพื่อมีไวปฏิบัติ
กิจกรรมในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน และในกรณีที่โรงเรียนมีพระภิกษุมาชวยสอนก็จะไดเปนสัดสวนและเพื่อ
ความเหมาะสม
2.6 ดานสัมพันธชุมชน พบวา มีปญหาการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง คือ เรื่องความรวมมือจากผู
ปกครอง และชุมชน เนื่องจากผูปกครองสวนมากไมเขาใจในหลักการบริหารงานในโรงเรียนและตองมีภาระในการ
ประกอบอาชีพเพราะผูปกครองสวนมากจะมีการศึกษาอยูในระดับต่ําและเปนผูที่มีรายไดนอย จึงไมคอยใหเวลาหรือให
ความรวมมือกับทางโรงเรียน
จากขอมูลที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นวาผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องบทบาทการสงเสริมจริย
ธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามาก แมวาจะในแตละสถานศึกษาจะมีบริบทที่แตกตางกัน แตในทางปฏิบัติทุก
โรงเรียนจะตองดําเนินงานภายใตขอบขายเดียวกัน คือ ตองปฏิบัติตามภาระงานการบริหารงานในโรงเรียนของผู
บริหารทั้ง 6 ดาน โดยมีจุดมุงหมายหรือเปาหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนานักเรียน ใหไดรับการอบรมสั่งสอนใหเปนคนที่
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มีความรูและไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี เติบโตอยางมีคุณภาพ สามารถสรางประโยชนใหกับตนเอง
ครอบครัว และสังคมไดและเพื่อใหเขาเหลานั้นอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข บรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาในปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
1.1 ดานวิชาการ ผูบริหารควรเพิ่มบทบาทในการติดตามการเขียนแผนการสอนของครูวามีการจัดกิจ
กรรมสงเสริมจริยธรรมนักเรียนอยางสม่ําเสมอหรือไม ควบคุมใหครูมีการจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะ
สมและสอดคลองกับเนื้อหาและเปนปจจุบัน และติดตามการวัดผล ประเมินผลของครูวาตองดําเนินการใหเปนไปตามจุด
ประสงคของหลักสูตรและใหนักเรียนมีการฝกปฏิบัติมากกวาการวัดความรูความจํา
1.2 ดานการเงินและงบประมาณ
ผูบริหารควรมีการวางแผนในการจัดสรรเงินและควบคุมการใชเงิน
งบประมาณที่ไดรับอยางเหมาะสม ซึ่งผูบริหารจะตองมีวิธีบริหารจัดการและสรางศรัทธาใหผูปกครองไดเห็นในผล
ผลิต คือ ตัวนักเรียน ใหเปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม และมีความรู เพื่อใหผูปก
ครองมีศรัทธาในโรงเรียนและเต็มใจที่จะชวยเหลือโรงเรียน โดยสนับสนุนใหครูไดจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมนัก
เรียน และเปนกิจกรรมที่เกิดผลถาวรติดตัวนักเรียน
1.3 ดานบุคลากร ผูบริหารควรมีการสํารวจ ดูความถนัดและความตองการสอนของครูเพื่อใหมีความเต็ม
ใจและมีความรับผิดชอบในวิชาที่ตองสอนสงเสริมใหผูสอนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีการติดตามการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง และใหความชวยเหลือครูที่มีปญหาหรือมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้นผูบริหารควรมีการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ชมเชย ครูที่สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอนักเรียน หรือ เปนแบบอยางที่ดีแกนัก
เรียน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอไป
1.4 ดานกิจกรรมนักเรียน ผูบริหารควรมีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมประกวดแขงขันสงเสริมกิจกรรม
ของนักเรียนทุก ๆ ดาน หรือจัดใหมีการประชุมผูปกครองซึ่งจะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อสรางความ
ตระหนักและสรางความเขาใจใหตรงกันและรวมวางแผนในการแกปญหาตาง ๆ
1.5 ดานอาคารสถานที่ ผูบริหารควรใหการสนับสนุนในดานการจัดสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน โดย
จัดใหมีบรรยากาศนาเรียน และสอดแทรกติดปายคําขวัญที่มีคติเตือนใจตาง ๆ หรือคติธรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรม เพื่อใช
เปนเครื่องมือชวยเตือนใจนักเรียนตลอดเวลา
1.6 ดานสัมพันธชุมชน ผูบริหารควรมีการประชาสัมพันธ หรือ การจัดประชุมคนในชุมชน หรือผูปก
ครองใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนบอย ๆ และเกิดศรัทธาในโรงเรียนและรักโรงเรียน พรอมที่จะใหการ
สนับสนุน โดยผูบริหารจะตองมีการรวมมือซึ่งกันและกัน คือ ใหครูและนักเรียนชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน ตาม
โอกาสอันควร เชน ในวันสําคัญตาง ๆ และควรใหการสนับสนุนและนําชุมชนใหเขามามีสวนชวยเหลือกิจกรรม
ของโรงเรียนโดยมีการประกาศเกียรติคุณ ยกยองผูที่ใหความชวยเหลือและรวมมือกับทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครองหรือชุมชน ในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนทั้ง
ในโรงเรียนประถมศึกษา หรือ โรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีผล
กระทบตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนตามสถานการณปจจุบัน
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