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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนใน
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มากไปหาน้อย ดังนี ด้านการบริหารจัดการดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มด้านจดักิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรมดา้นจดัการเรียนการสอนและดา้นการประเมินผลเปรียบเทียบความคิดเห็นการดาํเนินงาน
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ทาํงานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 This research was purposed to study the level of the ethical promotion for pupils in 

schools under Loei Primary Education Service Area Office 2 and to compare opinions of 

government teachers and education officers on the ethical promotion in schools under Loei 

Primary Education Service Area Office 2 in five aspects: administration, learning, environment 

arrangement, ethical promotion activity and assessment, by distributed into positions, education 

level, and work experience. The population was 1,661 government teachers and education 

officers on the ethical promotion in schools under Loei Primary Education Service Area Office 2. 

The research had a population of 1,661 and 428 samples were selected by Taro Yamane’s 

stratified random sampling tool, including the simple random sampling. The data were collected 

by the Rating Scale Questionnaire with its confidence of 1.00.and statistically analyzed by 

Statistical Package. The descriptive statistic was analytically used for frequency distribution, 

percentage, mean and standard deviation, and the inferential statistic was employed for the paired 

t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). 

 The research findings were found as follows: 

 The ethical promotion for pupils in schools under Loei Primary Education Service 

Area Office 2 was found overall at a high level. When considered in each items, they were 

expressed in descending order: administration, environmental arrangement, ethical promotion 

activity, learning, and assessment. In term of the opinion comparison on the ethical promotion in 

schools under Loei Primary Education Service Area Office 2, the opinions of government 

teachers and educational personnel with different positions, different education level and different 

work experiences were found to be different at a statistically significant level of 0.05. 
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4.10 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง

หนา้ที โดยรวมทงั 5 ดา้น 79 



ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที หนา้ 

4.11 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง

หนา้ที ดา้นการบริหารจดัการ 

 

80 

4.12 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง

หนา้ที ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 

82 

4.13 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง

หนา้ที ดา้น การจดัสภาพแวดลอ้ม 

 

84 

4.14 

 

 

แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง

หนา้ที ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม    

 

86 

4.15 

 

แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง

หนา้ที ดา้น การประเมินผล 

 

 

88 

4.16 

 

แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับ

การศึกษา โดยรวมทงั 5 ดา้น 

 

90 

4.17 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับ

การศึกษา ดา้นการบริหารจดัการ 

 

91 

  4.18 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับ

การศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

 

93 

  4.19 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับ

การศึกษา ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 

 

95 



ซ 
 

สารบัญตาราง(ต่อ) 

 

 

 

ตารางที หนา้ 

4.20 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับ

การศึกษา ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

 

97 

4.21 แสดงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับ

การศึกษา ดา้นการประเมินผล 

 

99 

4.22 การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวม

ทงั 5 ดา้น 101 

4.23 

 

 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมทงั 5 ดา้น   

 

102 

4.24 

 

แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู ่การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน แตกต่างกนั ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดว้ยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 

 

103 

4.25 

 

แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู ่การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน แตกต่างกนั ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ดว้ยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 

104 

4.26 

 

แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู ่การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน แตกต่างกนั ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 

105 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที หนา้ 

4.27 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู ่การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน แตกต่างกนั ดา้นการประเมินผล ดว้ยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 

106 



ญ 
 

สารบัญแผนภูม ิ

 

แผนภูมิที หนา้ 

 1.1   แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั 4 

 3.1   แผนภูมิขนัตอนการสร้างเครืองมือ 
64 



 

 

บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของการวจิยั 

 ปัจจุบันสังคมมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการปัญหาต่างๆเข้ามา

โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสือสาร มุ่งไปสู่แต่

ความกา้วหน้าไม่มีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม จึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม คนใน

สงัคมเกิดพฤติกรรมทีไร้คุณธรรม ศีลธรรม และมีคุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงค์ มีค่านิยมทีผิดเกิด

การคอรัปชนั มองเห็นความเจริญทางดา้นวตัถุนิยมมากกว่าความเจริญทางดา้นจิตใจ จึงทาํใหค้นใน

สังคมไทยเกิดปัญหาซบัซอ้น ยุ่งยากคบัแคน้ มีการต่อสู้ดินรนมากขึน อนัเป็นเหตุให้เกิดปัญหา

ทางดา้นจริยธรรม มนุษยไ์ดแ้ต่สร้างความเจริญกา้วหนา้ดา้นเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

การสือสาร สามารถติดต่อกนัได้อย่างไร้พรมแดน สังคมมีการแข่งขนักนัมากขึนอย่างทีไม่เคย

ปรากฏมาก่อนในสงัคมเกษตรกรรม พอเป็นสงัคมอุตสาหกรรม มีการคา้ทีหวงัผลกาํไรมากขึน มีสิง

อาํนวยความสะดวกมีความสุขสบายเพิมขึน วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอนัดีงามถูก เบียงเบน

ไปสู่ระบบใหม่ ไดรั้บวฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของต่างชาติเขา้มาครอบงาํจิตใจ โดยไม่

พิจารณาว่าสิงใดถูกหรือผิดหลกัศีลธรรมอนัเป็นประเพณีดงัเดิม เพียงเพืออา้งว่าให้ประเทศไทย  

มีความเป็นสากลเท่านนั การพฒันาในปัจจุบนัจึงไม่คาํนึงศีลธรรมและวฒันธรรมดงัเดิม ก่อให้เกิด

การพฒันาดา้นวตัถุและจิตใจไปพร้อมกนั ส่วนวิธีสอนจริยธรรมของพระพุทธเจา้และปัจฉิมกถา 

จริยศึกษาตามที พระพุทธทาสภิกขุ (2530, หน้า 45-72) ไดใ้ห้ทรรศนะไวว้่าในแผนการศึกษา

ทงัหมดของโลกสมยันีไม่ไดร้วมสิงทีเรียกว่า บรมธรรม เขา้ไวด้ว้ย (บรมธรรม แปลว่า ธรรมอนั

เป็นบรม คือสูงสุด หรือ อยา่งยงิ ไม่มีอะไรดีไปกว่านี) ทาํใหไ้ม่มีหลกัสูตรอะไรสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่า

เกิดมาทาํไมเมือคน เราไม่รู้ว่าเกิดมาทาํไม ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและจะไดอ้ะไรเป็นสิงสูงสุด 

การศึกษาในปัจจุบนัยดึหลกัการศึกษาเพือการอยู่รอด ซึงมิไดห้มายความว่าไดสิ้งทีดีทีสุดทีมนุษย์

ควรจะไดเ้พราะการศึกษาเพือความอยู่รอดนันเป็นอุดมคติของคนขีขลาด มีความหมายถึงแต่วตัถุ

เท่านันไม่มีบรมธรรม ซึงเป็นการอยู่รอดทางจิตสาํนึกและทางวิญญาณอนัสูงส่ง พร้อมกับให้

ทรรศนะว่าการศึกษานนัเป็นการประหารเสีย ซึงสญัชาตญาณของสตัว ์เพราะเมือเด็กคลอดออกมา

จากทางหนา้ทอ้งแม่นนั ยงัเต็มไปดว้ยสญัชาตญาณสตัว ์และก็เติบโตมาในลกัษณะนนั เพราะฉะนนั



2 

การศึกษาจึงควรมุ่งทีจะตอ้งการปรับเปลียนลกัษณะพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์นันให้สินไปให้มี

การประพฤติกระทาํอยา่งมนุษยที์มีจิตใจสูงเกิดขึนแทน จึงตอ้งเป็นการจดัการศึกษาเพือบรมธรรม 

เพือใหธ้รรมครองโลก เพือใส่จริยธรรมลงในจิตใจของนักเรียน มิใช่เพียงเพือเอาตวัรอดเป็นยอดดี

เท่านนั 

  และไพทูรย ์สินลารัตน์ (2534, หน้า 15) ไดส้รุปไวว้่า จริยธรรม เป็นเรืองสาํคญัยิงใน

ปัจจุบนัโดยเฉพาะในสังคมทีมีระบบการแข่งขนัสูง เยาวชนของชาติเคยชินกบัระบบการแข่งขนั

ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั การเห็นแก่ตวัไดเ้กิดขึนกนัอยา่งกวา้งขวาง การพฒันา

คนในภาวะเศรษฐกิจตกตาํ จึงเป็นการยากทีใหทุ้กคนมองเห็นจริยธรรม เพราะตอ้งหาทางใหต้นเอง

อยู่รอด และอยู่ในสังคมได้อย่างมีหน้าตา การจะแก้ไขปัญหาเหล่านีจาํเป็นต้องเน้นให้คนมี

จริยธรรมควบคู่ไปกบัการศึกษาในส่วนอืนๆ ดว้ย เพราะจริยธรรมเป็นสิงสาํคญัทีจะนาํมาซึงความ

เจริญกา้วหนา้ในสงัคมและของประเทศชาติ 

 จากสภาวะทีนักเรียนแสดงพฤติกรรมทีรุนแรง ไม่สนใจความถูกผิด มีพฤติกรรมส่อ

ในทางทีผิดจารรีตประเพณี แสวงหาวตัถุสนองความต้องการของตนเอง รัฐส่งเสริมให้นักเรียน

แสวงหาความรู้จนขาดคุณธรรมประจาํใจ จึงทาํให้การแสดงออกมาไร้จริยธรรม จนกระทงัเป็น

มนุษยที์ไม่สมบูรณ์มีร่างกายทีตัวโต แต่มีจิตใจอ่อนแอ ทาํให้ก่อความเดือดร้อนให้คนอืน และ

สงัคม สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเลยเขต 2 จึงไดก้าํหนดนโยบายจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนเพือปลกูฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยเนน้การสอดแทรกจริยธรรมในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน และบูรณาการเนือหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมทีโรงเรียนควร

ดาํเนินการ 

 หนทางหนึงทีน่าจะนาํไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม คือการปลูกฝัง 

จริยธรรมให้เกิดขึนกับเยาวชนทุกคน ซึงต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทังครอบครัว 

สถาบนัการศึกษา วดั อนัประสานความร่วมมือ เพือให้เยาวชนไทยเกิดพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ 

สถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัหลกัในการฝึกอบรมเยาวชนใหทุ้กระดบัการศึกษาตงัแต่ระดบัปฐมวยั

จนถึงระดับอุดมศึกษาทงัการศึกษาในและนอกระบบ พร้อมทงัการศึกษาตลอดชีวิต ให้กระจาย

ครอบคลุมทั วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหนึงมีหน้าทีจัดการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติกาํหนดไว ้จึงมีนโยบายจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมี

ความรู้คู่คุณธรรม มีพฤติกรรมทีแสดงออกสง่างามเหมาะสมกบัชาวต่างประเทศให้สมญานามว่า

“สยามเมืองยมิ” เพราะการแสดงออกกบัจิตใจทีงดงาม อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ โรงเรียนจึงเป็น

หน่วยงานหลกัในการจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาตามความตอ้งการของระดบัชาติ และ

จดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 5) 
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  ดังนัน ผูว้ิจ ัย จึงสนใจทีจะศึกษาเรือง การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามทศันะของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนและมีปัญหาอย่างไร เพือจะได้เป็น

ขอ้มลูทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมาย

ในการจดัการศึกษามากยงิขึนและจะเป็นการส่งผลใหเ้กิด จริยธรรมใหเ้กิดขึนกบัคนไทยเพือพฒันา

ใหเ้กิดการศึกษาและการดาํรงชีวิต จนเป็นคุณค่าวิถีชีวิตทีดีงาม  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.2.1  เพือศึกษาระดับการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 1.2.2  เพือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตาม ตาํแหน่งหนา้ที ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

1.3 สมมตฐิานการวจิยั 

  1.3.1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหน้าทีต่างกนั มีระดบัความ

คิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกนั 

 1.3.2  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ

คิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกนั 

 1.3.3  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มี

ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกนั 

 

1.4  กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 จากการวิเคราะห์นโยบาย หลกัเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึง 

สนใจทีจะศึกษาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยจากการศึกษาตวัแปร การบูรณาการ แนวคิด ทฤษฎีจาก

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจยัไดใ้ชต้าํแหน่งหน้าทีของขา้ราชการครู บุคลากรทางการ
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ศึกษา ระดบัการศึกษาและ ประสบการณ์ทาํงาน มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ส่วนตวั

แปรตามใช้แนวคิดการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ดงันี  
 

                 

               ตวัแปรต้น                                        ตวัแปรตาม 

     (Independent Variable)                                                             (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมทิ ี1.1 แสดงกรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

1.5 ขอบเขตการวจิยั 

 การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีขอบเขตการศึกษา ดงันี 

    1.5.1 ขอบเขตด้านเนือหา 

        การศึกษาวิจัยครังนีมุ่งศึกษาเกียวกับการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดงันี  

 

 

  1.  ตาํแหน่งหน้าที   จาํแนกไดด้งันี 

               1. ขา้ราชการครู 

               2. บุคลากรทางการศึกษา 

  2. ระดับการศึกษา จาํแนกไดด้งันี 

            1. ระดบัปริญญาตรี  

            2. ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

 3. ประสบการณ์ในการทํางาน  จาํแนกไดด้งันี 

              1. นอ้ยกว่า 10 ปี  

              2 . ตงัแต่ 10– 20 ปี 

              3 . มากกว่า 20 ปี 

  

  

ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ

ครูเกียวกบัการดาํเนินงานสนบั 

สนุนใหน้กัเรียนเกิดการพฒันา

จริยธรรมมี 5 ดา้นตามสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 2544ไดแ้ก่ 

     1.  การบริหารจดัการ 

     2.  การจดัการเรียนการสอน 

     3.  การจดัสภาพแวดลอ้ม 

     4.  การจดักิจกรรมส่งเสริม 

           จริยธรรม 

     5.  การประเมินผล 
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       ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ตวัแปร   

 ตวัแปรตน้ 

                1.  ตาํแหน่งหนา้ที จาํแนกไดด้งันี 

                    1.1 ขา้ราชการครู 

                    1.2 บุคลากรทางการศึกษา 

  2. ระดบัการศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงันี 

  2.1 ระดบัปริญญาตรี  

  2.2 ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

                3.  ประสบการณ์ในการทาํงาน จาํแนกไดด้งันี 

  3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี  

  3.2 ตงัแต่ 10 – 20 ปี 

  3.3 มากกว่า 20 ปี     

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการครูเกียวกบัการดาํเนินงานสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดการ

พฒันาจริยธรรมมี 5 ดา้น ตามแนวคิดของ สาํเริง เฉลิมเผา่ คือ 

      1. การบริหารจดัการ 

      2. การจดัการเรียนการสอน  

      3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 

      4. การจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  

      5. การประเมินผล 

   1.5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

   1. ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํนวน 1,661 คน (ศูนย์

ขอ้มลูและสารสนเทศ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 : 2557) 

   2. กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ได้มาจากการกาํหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane)ทีระดบันยัสาํคญัที 0.05 และไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นครังนี จาํนวน 428 คน 

   15.3 ขอบเขตด้านพนืทีการวจิยั 

  พืนทีการวิจยัครังนี ไดแ้ก่โรงเรียนในเขตสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 จาํนวน 164 โรงเรียน  
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1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1.6.1  ทาํให้ทราบถึงการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 1.6.2 ทาํให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยจาํแนกตามความคิดเห็น

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบัช่วงชนัของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา 

 1.6.3 ทาํใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ขปัญหา ในการดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 16.4 ทาํใหส้ามารถนาํผลวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มลูสารสนเทศ ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และในโรงเรียนแห่งอืนๆได ้

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 จริยธรรม หมายถึง หลกัการ แนวทาง ขอ้ปฏิบติัหรืออุดมคติทีจะนาํไปสู่พฤติกรรมทีดี

งาม อนัแสดงออกทางกาย วาจา ทีเห็นไดช้ัดเจนจากพฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล

ตามทีสงัคมกาํหนดเป็น แนวทางหรือกฎเกณฑใ์นการประพฤติปฏิบติัทีถกูตอ้งดีงาม เป็นลกัษณะที

สงัคมตอ้งการ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ผูอื้นและสงัคม 

 การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเกียวกบัการดาํเนินงานสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาจริยธรรม 

 การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมเกียวกบัการส่งเสริมให้เกิด

จริยธรรมแก่นักเรียนโดยใช้กิจกรรมอบรมจริยธรรม กิจกรรมวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมรักษาความสะอาด กิจกรรมสะสมความดี เพือให้นักเรียนมีจิตสํานึกในความเป็นผูมี้

ระเบียบวินยั มีความซือสตัยแ์ละมีการรักษาความสะอาด อนัจะเป็นแนวทางในการนาํไปใชใ้นการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัของตนเองในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นคนดีของสงัคม 

 การบริหารจัดการ หมายถึง การกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนที

ชัดเจนโดยให้ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่นักเรียน ก ําหนดแผนการติดตาม 

สนบัสนุนและประเมินผลในการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม จดัทาํแผนงานโครงการ กิจกรรมใน

การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ดาํเนินการแต่งตังคณะกรรมการดาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ใหค้รูเอาใจใส่ กาํกบั ดูแล ติดตามนกัเรียน ทงัการแต่งกาย คาํพูด และความประพฤติทุก

ครังทีเขา้ทาํการสอน บุคลากรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใน
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การส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนและให้จดัการ

เรียนการสอนโดยเนน้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 

 การจดัการเรียนการสอน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยนาํเหตุการณ์ทีเกิดขึนใน

ชีวิตประจาํวนัมาสังเคราะห์ให้เห็นคุณและโทษตามหลกัจริยธรรม นาํภูมิปัญญาทอ้งถิน บุคคล

ดีเด่นดา้นคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนมาเป็นวิทยากรอบรม บูรณาการเนือหาเกียวกบัคุณธรรม 

จริยธรรมไวใ้นทุกสาระการเรียนรู้ เน้นการปฏิบติัอย่างจริงจงัและสมาํเสมอทงัในและนอกเวลา

เรียน อบรมครูเกียวกบัเทคนิค วิธีสอน จริยธรรมนักเรียน การใชสื้อเทคโนโลยีทีทนัสมยัในการ

จดัการเรียนการสอนจริยธรรมนกัเรียน โดยสอดแทรกจริยธรรมทุกครังทีจดัการเรียนรู้ให้นักเรียน

ในทุกกลุ่มสาระโดยนกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทีส่งเสริมจริยธรรมทีดีงาม 

 การจดัสภาพแวดล้อม หมายถึง การจดัหาเอกสาร ตาํรา และแบบเรียนทีมีเนือหาเกียวกบั

การส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนไวบ้ริการอย่างพอเพียง การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา ทาํ

ป้ายดา้นจริยธรรมในบริเวณโรงเรียน นาํนักเรียนไปทศันะศึกษาในแหล่งทีพร้อมดว้ยบรรยากาศ

แห่งธรรมต่างทอ้งถิน การเป็นแบบอย่างทีดีของครู จดัทาํห้องจริยธรรมทีมีพระพุทธรูปและมุม

หนงัสือนิพพานทีเกียวกบัธรรมะ จดัสถานศึกษาใหมี้ความสะอาด มีภูมิทศัน์ทีสวยงาม ร่มรืน เพือ

สร้างบรรยากาศทีดีแก่สายตาและจิตใจของนกัเรียนให้เอือต่อพฤติกรรมในการแสดงออกถึงความ

เคารพ อ่อนนอ้มต่อผูอื้น และเคารพในสถานทีควรเคารพ 

 กา รจัดกิจก รร มส่ ง เ สริ มจ ริย ธร รม  ห มา ยถึ ง  กา รจัดทําแ ผน งา น โค รง กา ร  

การประสานงาน การอาํนวยการ จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทงัในและนอกสถานศึกษา เพือเป็นการ

ส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน การจดักิจกรรมต่างๆทีเกียวกบัการส่งเสริมจริยธรรม 

 การประเมนิผล หมายถึง การดาํเนินการประเมินความสาํเร็จในการดาํเนินงานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน มีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลจริยธรรมนักเรียน 

ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม การใหน้กัเรียน ผูป้กครอง 

ชุมชน มีส่วนในการประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน มีการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนือง โดยเน้นการประพฤติ ปฏิบัติของนักเรียนเป็นสําคญั และมีการ

ประเมินผลทางจริยธรรมโดยใชว้ิธีการหลากหลาย 

 โรงเรียน  หมายถึง สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 

 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  

ทีปฏิบัติหน้าทีผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูรั้กษาการแทนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
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 ข้าราชการครู หมายถึง ผูป้ฏิบติัหนา้ทีสอนและจดัการเรียนการสอน ในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

1.ระดบัปริญญาตรี และ 2.ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

 ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง จ ํานวนปีทีได้รับการปฏิบัติหน้าทีของผูต้อบ

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 1. นอ้ยกว่า 10 ปี,  2. ตงัแต่ 10 –20 ปี และ 3. มากกว่า 20 ปี 

                สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีกาํกับดูแล 

ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัเขตพืนทีการศึกษา 



 

 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 ในการวิจยัครังนี เป็นการศึกษาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และ งานวิจยัทีเกียวขอ้งตามลาํดบั ดงันี 

2.1  แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายของการจดัการศึกษาส่งเสริมจริยธรรม 

 2.1.1 ความหมายของจริยธรรม 

 2.1.2 ลกัษณะและองคป์ระกอบของจริยธรรม 

 2.1.3 เกณฑก์ารตดัสินพฤติกรรมจริยธรรมนกัเรียน 

 2.1.4 ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัจริยธรรม 

 2.1.5 องคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการพฒันาจริยธรรมของบุคคล 

2.2  การส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน 

 2.2.1 ความหมายของการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน 

 2.2.2 แนวคิดเกียวกบัการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน  

2.3  การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 

 2.3.1 การบริหารจดัการ 

 2.3.2 การจดัการเรียนการสอน 

 2.3.3 การจดัสภาพแวดลอ้ม 

 2.3.4 การจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

 2.3.5 การประเมินผล  

2.4 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและนโยบายของการจดัการศึกษาส่งเสริมจริยธรรม  

 จริยธรรมเป็นปัจจยัทีจะเสริมสร้างความสงบสุข และความเจริญใหแ้ก่บุคคลเป็นส่วนตวั

และประเทศชาติดังนัยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง เมือวนัที 8 กรกฎาคม 2542 (สมเดช สีแสง, 2544, หน้า
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358) ว่า การทีจะทาํงานใหส้มัฤทธิผลทีพึงปรารถนา คือ ทีเป็นประโยชน์และเป็นธรรมดว้ยนันจะ

อาศยัความรู้แต่เพียงอยา่งเดียวมิได ้จะเป็นตอ้งอาศยัความสุจริต ความบริสุทธิใจ และความถูกตอ้ง

เป็นธรรมประกอบดว้ย เพราะเหตุว่าความรู้นนัเป็นเครืองยนตที์ทาํใหย้วดยานเคลือนไปไดป้ระการ

เดียว ส่วนจริยธรรมดงักล่าวเป็นเหมือนพวงมาลยัหรือหางเสือ ซึงเป็นปัจจัยทีนําพาให้ยวดยาน

ดาํเนินไปถกูทางดว้ยความสวสัดี คือปลอดภยั จนบรรลุถึงจุดหมายทีพึงประสงค ์ทีว่าจริยธรรมเป็น

ปัจจยัทีสาํคญัทีจะเสริมสร้างความสงบสุขและความเจริญให้แก่บุคคล ก็เพราะว่า จริยธรรมเป็น

เครืองช่วยใหแ้ต่ละคนประสบความสุขความเจริญหลาย ๆ ดา้น เช่น 

 1.  จริยธรรมเป็นเครืองธาํรงศกัดิของความเป็นมนุษย ์เราไม่ตีคุณค่าของมนุษยเ์ป็นตวั

เงิน แต่จะตีค่ากนัดว้ยจริยธรรม ผูมี้จริยธรรมจะเป็นผูไ้ดรั้บยกยอ่งว่าเป็นคนดี เป็นคนมีค่ามาก ส่วน

ผูไ้ร้จริยธรรมจะถกูประณามว่ามีค่านอ้ย 

 2.  จริยธรรมเป็นเครืองเสริมบุคลิกภาพ เช่น “ความซือตรง” ทาํให้คนมีคามสมบูรณ์ใน

ความคิดและการกระทาํ เพราะไม่มีความขดัแยง้กนัระหว่างความคิด คาํพดูและการกระทาํ 

 3.  จริยธรรมเป็นเครืองเสริมมิตรภาพ เช่น “ความจริงใจ” ทาํให้ความสัมพนัธ์กบับุคคล

อืนเป็นไปอย่างราบรืน คนไม่จริงใจย่อมไม่ไดรั้บความไวว้างใจ จึงทาํให้เสียผลประโยชน์ทีควร 

จะได ้ 

 4.  จริยธรรมเป็นเครืองสร้างความสบายใจ ซึงนอกจากจะสบายใจเพราะการทาํแต่สิงที

ถกูทีควรแลว้ ยงัสบายใจทีไม่ตอ้งระแวงระวงัในอนัตรายทีจะมีมาอีกดว้ย เพราะผูมี้จริยธรรมจะ

เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัแต่ในทางทีถกูตอ้งและไม่ทาํผดิ 

 5.  จริยธรรมเป็นเครืองส่งเสริมความสําเร็จและมนัคงปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

และดาํรงชีวิตหากศึกษาตามแนวความคิดของนักปราชญ์เกียวกับคุณธรรมจริยธรรมจะมีความ

แตกต่างทีคลา้ยคลึงกนั (พระประมวลอุตตราสโย, 2544, หนา้ 95) ดงันี 

 โสเครตสี (Socretis) มีความเห็นว่า ความรู้คือคุณธรรม เมือบุคคลรู้ในความรู้และเขา้ใจ

ถึงธรรมชาติของความรู้ อนัเป็นวิถีทางแห่งตวัรู้ย่อมรู้ความดีทีแทจ้ริงและเขาจะไม่พลาดจากการ

กระทาํความดี ความรู้เป็นสิงทีไดม้าโดยการสั งสอน ซึงย่อมมีการสั งสอนกนัไดแ้ต่จะปฏิบติัแทน

กนัไม่ได ้คุณธรรมจึงเกิดหรือรู้ไดด้ว้ยการสงัสอน การสงัสมปฏิบติัสืบต่อกนั ความลาํบากนันอยู่ที

การหาครูผูส้อนทีมีความรู้จกัแบบของคุณธรรมทีแทจ้ริง 

 เพลโต (Plato) มีความเห็นว่า คุณธรรม คือ ความรู้ คุณธรรมไม่สามารถเกิดขึนในตัว

บุคคลโดยฉบัพลนั หรือโดยบงัเอิญ คุณธรรมทุกอยา่งตอ้งเกิดจากความรู้ ตอ้งอาศยัความรู้ทีกล่าวว่า 

“ การปลดเปลืองหรือหลุดพน้จากความชวัจะมีไม่ได ้ถา้ปราศจากการไดม้าซึงคุณธรรมชนัสูงและ
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ปัญญา” ดงันัน คุณธรรมของเพลโตจึงตอ้งประกอบดว้ยปัญญาหรือปรีชาญาณ ความกลา้หาญ  

การรู้จกัและอาศยัความยติุธรรมดว้ย 

 อริสโตเติล (Aristotle) มีทัศนะว่า “คุณธรรม คือ สิงทีเป็นกลาง ๆ ระหว่างความพอ 

เหมาะพอดีและความเกินพอดี” 

 เหลาจอื มีทศันะว่า ความดีโดยแทจ้ริงนนัจะตอ้งใหค้วามเป็นกลางและเป็นสภาวะธรรม

อนัละเอียดอ่อน พร้อมทงัมีคุณธรรมในการดาํเนินสามทางคือ ความเมตตากรุณา ความประหยดั 

และความอ่อนนอ้มถ่อมตนอนัเป็นคุณธรรมหลกัในการดาํเนินไปสู่ชีวิตทีดี 

 ขงจือ สอนเน้นไปในทางดา้นจริยศาสตร์สังคม โดยเน้นคุณธรรมสังคม ดงัทีกล่าวว่า 

 “ถา้มีความรักในศีลธรรม ในดวงใจก็ยอ่มปรากฏความงามในอุปนิสยั ถา้มีความงามในอุปนิสยัก็จะ

เกิดความปรองดองกลมเกลียวภายในครอบครัว ก็จะเกิดเป็นระเบียบเรียบร้อยในชาติ ก็ย่อมจะเกิด

สนัติขึนทวัโลก” และสอนคุณธรรมขนัมลูฐาน 5 ประการคือ 

  1.  ความสมัพนัธร์ะหว่างสามีและภรรยา 

  2.  ความสมัพนัธร์ะหว่างบิดามารดากบับุตร 

  3.  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุตรกบับุตรคือพีกบันอ้ง 

  4.  ความสมัพนัธร์ะหว่างมิตรกบัมิตร 

  5.  ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้กครองกบัผูใ้ตก้ารปกครอง 

 ม่อจือ เห็นว่า คุณธรรมนัน คือ ความพยายามทีจะบาํเพ็ญตนเพือประโยชน์ของมวล

มนุษยชาติ เป็นการสอนใหปั้จเจกบุคคลเขา้ใจสงัคมหมู่มาก เมือรู้เขา้ใจแลว้สามารถปฏิบติัตามได ้

ดังคาํกล่าวทีว่า “คนทีรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นความดี อะไรเป็นความชั ว แต่กลบัไม่ปฏิบัติตาม  

เขา้ลกัษณะทีว่า “ มือถือสากปากถือศีล” 

 พระพุทธเจ้า (Bhuddha) นันสอนหลกัคุณธรรมจริยธรรมเน้นลงไปทีจิตของมนุษย ์ 

โดยเนน้ทีการแสดงออกทางกาย วาจาและใจ จึงมีหลกัธรรมอนัเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที 

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนในวนัมาฆบูชาว่า “สัพพปาปัสส อกรณัง กุสลสูปสัมปทา สจิตตปริ

โยทปนงั เอตงั พุทธาน สาสนงั หมายความว่า ใหล้ะความชวั (บาป) ทงัปวง ทาํความดี (กุศล) ให้ถึง

พร้อมและทาํจิตใจให้บริสุทธิผ่องใส นีเป็นคาํสั งสอนของพระพุทธเจ้าทังหลาย” ซึงถือว่าเป็น 

หวัใจพระพุทธศาสนา ใครประพฤติปฏิบติัได ้ถือว่าเป็นผูเ้ห็นพระพุทธเจา้ เพราะพระพุทธองค์ตรัส

ว่าผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้นัเห็นเรา (พระประมวล อุตตราสโย, 2544, หนา้ 7) 

 วฒักร เรืองจนิดาวลัย (2541, หน้า 76) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมหรือ

ทฤษฎีปฏิสมัพนัธว์่า การพฒันาความสามารถในการคิดเป็นผลจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการ
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คิดปัจจุบนักบัสิงเร้าจากสิงแวดลอ้มทางกายภาพและทางสงัคม มีการพฒันาทางจริยธรรม 3 ระดบั 

ดงันี 

 1.  ระดบัก่อนเกณฑ ์(Preconventional Level) คือ การพฒันาการทีจะตอ้งเป็นไปตามกฎที

เป็นรูปธรรม ซึงกาํหนดอาํนาจและโทษไวด้ว้ย หากไม่มีขอ้กาํหนดไวแ้ลว้พฤติกรรมทีถูกตอ้งก็คือ

พฤติกรรมทีสนองความสนใจของตนเองหรือของคนอืนพฤติกรรมทีไดรั้บการพิจารณาวา่ถกูตอ้งนนั 

จะตอ้งเป็นพฤติกรรมทีหลีกเลียงการถกูลงโทษ การคลอ้ยตามอาํนาจ การสนองความสนใจของตน 

มุมมองทางสงัคมในดา้นการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมนนั มกัยดึมิติที เกียวขอ้กบัตนเอง และหรือดา้น

กายภาพและผลทีเกิดจากกฎเกณฑแ์ละการประพฤติปฏิบติัเป็นหลกั 

 2. ระดับกฎเกณฑ์ (Conventional Level) เป็นพฤติกรรมทีจะต้องเป็นไปตามความ

คาดหวงัทีสงัคมส่วนใหญ่ว่าดี กล่าวคือตอ้งสนบัสนุนและปฏิบติัตามกฎ ความคาดหวงัและบทบาท

ของสงัคมจะตอ้งไม่ใหถ้กูทาํโทษหรือยดึความสนใจตวัเองเป็นหลกั เพราะมีแรงจูงใจภายในทีจะ

ปฏิบติัตามทีสงัคมคาดหวงั จึงมกัไดรั้บการยอมรับจากผูอื้นเสมอ 

 3.  ระดบัเหนือเกณฑ์ (Post conventional Level หรือ Principal Level) เป็นพฤติกรรมที

ยดึหลกัทวัไปและหลกัสากลทางดา้นมนุษยชน เป็นค่านิยมหรือกฎเกณฑ์ซึงสังคม และปัจเจกชน

ยอมรับ ผูใ้ห้เหตุผลทางจริยธรรมเชือว่าสมาชิกทีดีทางสังคม มีภาระทีจะตอ้งสนับสนุนสิทธิของ

สมาชิกทงัมวล และจะตอ้งประพฤติปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมทางศีลธรรม กฎเกณฑ์สังคม

และกฎหมายตามทีสงัคมยอมรับ แนวปฏิบติัของสงัคมควรจะยึดอยู่บนพืนฐานทางจริยธรรม มิใช่

ให้จริยธรรมทางสังคมมาจากแนวปฏิบติัของสังคม ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ เพียเจท ์ 

(อา้งถึงใน ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2524, หนา้ 230) กล่าวว่า พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยน์ัน 

ยอ่มขึนอยู่กบัความฉลาดในการทีจะรับรู้ กฎเกณฑ์และลกัษณะต่าง ๆ ทางสังคม พฒันาการทาง

จริยธรรมของบุคคลจึงขึนอยูก่บัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลนนั เพียเจท ์พบว่าเด็กจะพฒันา

ทางสติปัญญาถึงขนัสูงสุด เมืออายปุระมาณ 8-10 ปี ฉะนนั พฒันาการทางดา้นจริยธรรมของเด็กจึง

บรรลุขนัสูงสุดไดเ้มืออายปุระมาณ 8-10 ปีเช่นกนั เพียเจท์ไดแ้บ่งขนัของการพฒันาจริยธรรมของ

มนุษยเ์ป็น 3 ขนั คือขนัก่อนจริยธรรม ขนัยดึคาํสงัและขนัยดึหลกัแห่งตน  

 ขนัก่อนจริยธรรม (เริมตงัแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ) เด็กขนันียงัไม่มีความสามารถในการ

รับรู้สิงแวดลอ้มอย่างละเอียด มีแต่ความอยาก ความต้องการทางกาย ซึงตอ้งการทีจะไดรั้บการ

บาํบัด โดยไม่คาํนึงถึงกาลเทศะใด ๆ ทังสิน เมือเด็กมีความสามารถในการพูด ก็เริมรับรู้สภาพ 

แวดลอ้มและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอืน ๆ 

 ขนัยดึคาํสงั (อาย ุ2 ถึง 8 ปี) เด็กจะมีพฒันาการในขนัยึดคาํสั ง กล่าวคือ เด็กจะมีความเกรง

กลวัผูใ้หญ่ และเห็นว่าคาํสงัของผูใ้หญ่คือประกาศิตทีตนตอ้งกระทาํตาม เป็นการตดัสินเชิง จริยธรรม



13 

 

ขนัตน้เกียวกบัสิงทีเห็นไดช้ดัเจนแลว้ตดัสินลงว่าถกูหรือผดิ โดยอาจจะดูทีปริมาณผล เสียหายอนัเกิด

จากการกระทาํของบุคคลคนหนึง ถา้เกิดความเสียหายมาก ความผดิจะมากตามไปดว้ย 

 ขนัยดึหลกัแห่งตน การพฒันาทางสติปัญญาและประสบการณ์ในการมีบทบาทในกลุ่ม

เพือนเด็กดว้ยกนั ความเกรงกลวัอาํนาจภายนอกจะกลายเป็นหลกัภายในจิตใจของเด็กเกียวกบัความ

ยุติธรรม ซึงหมายถึงการแลกเปลียนกนัและความเท่าเทียมกันของบุคคล ในช่วงอายุ 8 ถึง 10 ปี 

 เด็กพฒันาขึนจนเชือว่ากฎเกณฑต่์าง ๆ เกิดจากการตกลงกนัของบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป และอาจ

เปลียนแปลงไปไดต้ามความในการตดัสินว่าการกระทาํใดผดิ การกระทาํใดถูกตอ้ง บุคคลในขนันี

จะพิจารณาทีตนเองหรือจุดมุ่งหมายเบืองหลงัการกระทาํนนั ถา้จุดมุ่งหมายดี เจตนาบริสุทธิ แมจ้ะ

เกิดผลเสียหายบา้งบุคคลนนัยงัมีความผดินอ้ยกว่าผูที้มีเจตนาไม่ดี  

  2.1.1 ความหมาย ของจริยธรรม  

  คาํว่า จริยธรรมเป็นคาํทีเปรียบไดก้บัคาํในภาษาองักฤษ 1 คาํ คือ คาํว่า Moral หรือ 

Morality ซึงมาจากภาษาลาติน และคาํว่า Ethics ซึงมาจากภาษากรีก มีนกัวิชาการและนักการศึกษา

หลายท่านใหค้วามหมายของ จริยธรรมไว ้ดงันี 

   จริยะ คือ ความประพฤติ กริยามารยาททีควรปฏิบติั ซึงตอ้งเป็นการแสดงออกในทางทีดี

เท่านัน จริยธรรม คือ ธรรมทีควรประพฤติปฏิบติั หรือศีลธรรม กฎของศีล (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2530, หนา้ 14) 

   กรมการศาสนา ได้ให้ความหมาย จริยศึกษา หมายถึง การศึกษาทีจัดเพือสร้าง

คุณลกัษณะของพลเมือง ให้มีคุณธรรม บุคลิกลกัษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมให้เป็นคนทีมี

ศีลธรรมตามความตอ้งการของประเทศชาติ 

  สุวรรณ พุฒคง (2545, หน้า 15) อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง ความดีงามสิงทีควร

ประพฤติ (ไม่รวมความชวัทีไม่ควรประพฤติ) คาํว่า “จริยธรรม” เป็นสมุหนาม (คาํเรียกนาม) 

ของสิงทีควรประพฤติทงัหลาย 

  สุพตัรา เลิศประเสริฐรัตน์ (2544, หน้า 12) ให้ความหมายของจริยธรรม คือหลกัความ

ประพฤติทีอบรมกิริยาและปลกูฝังลกัษณะนิสยัใหอ้ยูใ่นครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่า

ทางจริยธรรมชีให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนตาม

วฒันธรรมของบุคคลทีมีลกัษณะทางจิตใจทีดีงาม อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีโนม้นาํใหบุ้คคลมุ่งกระทาํ

ความดี ละเวน้ความชวั มีแนวทางความประพฤติอยู่เรืองของความดีความถูกตอ้ง สมควรในการ

ปฏิบติัตนเพืออยู่ในสังคมไดอ้ย่างสงบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อผูอื้น มีคุณธรรมและมโน

ธรรมทีสร้างความสมัพนัธอ์นัดีโดยมีสาํนึกทีจะใชสิ้ทธิและหนา้ทีของตนตามค่านิยมทีพึงประสงค ์
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  วเิชียร ชาบุตรบุณฑริก (2544, หนา้ 353) ใหค้วามหมายว่า จริยธรรม คือพฤติกรรมของ

บุคคลทีมีปัญญาเขา้ไปกาํกบัเพือเตือนสติใหรู้้ว่า สิงนีควรทาํหรือไม่ควรทาํ เพราะพฤติกรรมทีขาด

ปัญญายอ่มจะเป็นไปตามอาํเภอใจ ขาดการยบัยงัชงัคิด เป็นการเสียงต่อความเสียหาย ซึงอาจนาํทุกข์

ภยัมาใหแ้ก่ตนเองและคนอืนได ้

  ก่อ สวสัดิพานิชย์ (อา้งถึงใน วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, 2544, หน้า 354) ให้ความหมายว่า 

จริยธรรมคือ ประมวลความประพฤติและความนึกคิดในสิงทีดีงามและเหมาะสม จริยธรรมใน

สมยัก่อนและสมยัปัจจุบนัในชนบทและในเมืองก็มีทงัดีและเลวเหมือนกนั 

  ไสว มาลาทอง (2542, หน้า 250) ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมทีเป็นข้อ

ประพฤติปฏิบติัหรือหลกัธรรมคาํสอนอนัเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของมวลมนุษย ์

  ประภาศรี สีหอาํไพ (2540,หนา้ 280)ให้ความหมายว่า จริยธรรม คือ การกระทาํทงักาย 

วาจาและใจทีดีงาม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผูอื้นและสงัคม 

  มารศรี จันทรัศมี (2540, หน้า 8)ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง การกระทาํ  

การประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอื้นและต่อสังคม ทงัความคิดและเหตุผลทีสอดคลอ้งกบัการ

ปฏิบติั สงัคมนิยมชมชอบใหก้ารสนบัสนุนและผูก้ระทาํเกิดความพอใจและเป็นการนาํสันติสุขมา

ให้แก่สังคมและบุคคลได้ตามสมควรแก่กรณี  รวมทังการกระทําในเรืองทีเกียวข้องกับ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมาย อุดมการณ์ วินยั มารยาท การดาํเนินชีวิตทงักาย วาจา ใจ อย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสม 

  พระเมธีธรรมาภรณ์ (2534, หนา้ 198)ใหค้วามหมายว่า “จริยธรรม” คือ แนวทางของการ

ประพฤติปฏิบติัตน ใหเ้ป็นคนดี เพือประโยชน์สุขของตนและส่วนรวม 

  พระเทพเวท ี(2532, หนา้ 125) ใหค้วามหมายว่า “จริยธรรม” คือ หลกัของความประพฤติ 

เพราะแปล “จริยะ” ว่า ความประพฤติ และแปล “ธรรม”ว่า หลกั จึงแปลรวมกนัว่าหลกัของความ

ประพฤติ ความหมายเดิมของคาํว่า จริยะ มาจากคาํว่า จร แปลว่า เทียวไป หรือเดินทาง เมือนาํมาใช้

กบัชีวิตในทางนามธรรม หมายถึงเดินทางชีวิต คือดาํเนินชีวิตนนัเอง และจริยธรรม แปลไดค้วามว่า 

หลกัในการดาํเนินชีวิต 

  ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2524, หนา้ 189) “ใหค้วามหมายว่า จริยธรรม หมายถึงลกัษณะ

ทางสังคมหลายลกัษณะ ทีมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ ดว้ยลกัษณะที

เกียวขอ้งจะมีคุณสมบติัประเภทใดประเภทหนึงในสองประเภท คือเป็นลกัษณะทีสังคมตอ้งการให้

มีอยูใ่นสมาชิกนนั เป็นพฤติกรรมทีสงัคมชืนชอบใหก้ารสนบัสนุน และผูก้ระทาํส่วนมากเกิดความ

พอใจว่า การกระทาํนนัเป็นสิงทีถกูตอ้งเหมาะสม อีกประการหนึงคือ ลกัษณะทีสังคมไม่ตอ้งการ
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ให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคม เป็นการกระทําทีสังคมลงโทษหรือพยายามกาํจัดและผูก้ระทํา

พฤติกรรมนนัส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิงทีไม่ถกูตอ้งและไม่สมควร” 

  สาโรช บัวศรี (2522, หน้า 370) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม คือแนวทางในการ

ประพฤติตนเพืออยูก่นัไดอ้ยา่งร่มเยน็ในสงัคม 

  พนัส หันนาคนิทร์ (2520, หนา้ 12) ใหค้วามหมายว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ

อนัพึงปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอื้นและสังคม ทังนีเพือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึนในสังคมและ

สมาชิกของสังคม คนทีจะปฏิบัติให้เห็นไปเช่นนันได้หรือผูป้ฏิบัติตามหลกัจริยธรรม จึงต้อง

ประกอบกนัทงัความรู้สึกภายในใจตน และการปฏิบติัทางกายอนัสอดคลอ้งกบัจิตใจ 

  โกวทิ ประวาลพฤกษ์ และคณะ ใหค้วามหมายว่า จริยธรรมมีความหมาย 2 นยั คือ 

  1.  จริยธรรม เป็นหลกัการและเหตุผลทีพิจารณาเกียวกบัการกระทาํ การพิจารณา ตดัสิน 

และการตดัสินใจ ซึงเป็นความหมายทีคนทวัไปเขา้ใจกนัมาดงัเดิม 

  2.  จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํ เป็นการตดัสินใจ การพิจารณาตดัสินเป็น

คุณธรรมทางจริยธรรม ทีมีพืนฐานอยู่บนการกระทํา  และเจตคติทีสามารถสังเกตเห็นได ้ 

ซึงความหมายนีเป็นความหมายในแนวคิดใหม่ 

  จากความหมายขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่า จริยธรรม คือหลกัการ แนวทาง ขอ้ปฏิบติัหรือ

อุดมคติทีจะนาํไปสู่พฤติกรรมทีดีงาม อนัแสดงออกทางกาย วาจา ทีเห็นไดช้ดัเจนจาก พฤติกรรม

รูปแบบต่างๆ ของแต่ละบุคคลตามทีสังคมกาํหนดเป็น แนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติ

ปฏิบติัทีถกูตอ้งดีงาม เป็นลกัษณะทีสงัคมตอ้งการ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ผูอื้นและสงัคม 

  2.1.2 ลกัษณะและองค์ประกอบของจริยธรรม 

  พรชัย โพธิงาม (2546, หนา้ 10) เสนอองคป์ระกอบสาํคญัของจริยธรรม 3 ประการสรุป

ไดด้งันี 

  1.  ส่วนประกอบดา้นความรู้ (Moral Reasoning) คือ ความเขา้ใจในเหตุผลของความ

ถกูตอ้งดีงาม สามารถตดัสินแยกความถกูตอ้งออกจากความไม่ถกูตอ้งไดด้ว้ยความคิด 

  2.  ส่วนประกอบดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึงพอใจ 

ศรัทธา เลือมใส เกิดความนิยมยนิดีทีจะรับจริยธรรมมาเป็นแนวประพฤติปฏิบติั 

   3. ส่วนประกอบดา้นพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรมการกระทาํที

บุคคลตดัสินใจกระทาํถกูหรือผดิในสถานการณ์แวดลอ้มต่างๆ 

  ปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ (2544, หนา้ 2 - 3) อธิบายว่า มนุษยเ์กียวขอ้งกบัจริยธรรมหลาย

ลกัษณะหลายประเภท เช่น ความรู้ ทศันคติ การใชเ้หตุผล และพฤติกรรมต่างๆความรู้เชิงจริยธรรม 
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หมายถึง การมีความรู้ความเขา้ใจในสงัคมของตนนันถือว่าการกระทาํชนิดใดควรกระทาํ และการ

กระทาํชนิดใดควรงดเวน้ทศันคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกียวกบัลกัษณะหรือ 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบในลกัษณะนัน ๆ เพียงใด ทัศนคติเชิง

จริยธรรมจะมีคุณสมบติัทีสาํคญั คือ จะใชท้าํนายพฤติกรรมทางจริยธรรมไดอ้ยา่งแม่นยาํเหตุผลทาง

จริยธรรม หมายถึง การทีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกทีจะกระทาํหรือเลือกทีจะไม่กระทาํพฤติกรรม

ใดพฤติกรรม นึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การทีบุคคลแสดงพฤติกรรมทีสงัคมนิยมชมชอบ

หรืองดเวน้การแสดงพฤติกรรมทีฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือค่านิยมในสงัคมนนั  

  พระประมวล อุตตราสโย (2544, หน้า 112) ไดจ้าํแนกลกัษณะและองค์ประกอบของ 

จริยธรรมไวเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  จริยธรรมทางดา้นสติปัญญาหรือพุทธิปัญญา หมายถึง ความสามารถในการใช ้เหตุผล 

เป็นความรู้และเขา้ใจในเหตุและผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ความสามารถในการแสวงหาความรู้เกียวกบัสิง

ทีเป็นสากล เพือการคาํนวณในวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดหาความจริงเช่นนีเกิดจาก

การศึกษาเล่าเรียน ซึงอาศยัปัญญาภาคทฤษฎี รวมถึงความรู้ทังทางทฤษฎีและทางปฏิบติัอนัเป็น

ส่วนของวิญญาณทีมีเหตุผล หนา้ทีของวิญญาณก็คือการรู้และการคน้พบความจริง 

 2.  จริยธรรมทางดา้นศีลธรรม หมายถึง ความสามารถในการเลือกทาํความดี ซึงเกิดจาก

การฝึกหัดในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยหรือเป็นปกติวิสัย อนัเป็นส่วนของวิญญาณทีไม่มีเหตุผล 

หากแต่ส่วนทีมีจิตสาํนึกของวิญญาณทีมีความสมัพนัธก์บัเหตุผล เมืออารมณ์และความปรารถนาอยู่

ภายใตอ้าํนาจของเหตุและผลพร้อมกนันันก็เป็นการทาํหน้าทีทีเหมาะสมให้สมบูรณ์อนัไดแ้ก่การ

เอือโอกาสใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่กิจกรรมทีถกูตอ้งมีเหตุผลนัน ๆ ดงันันอริสโตเติลจึงกล่าว

ว่า “คุณธรรมเป็นผลมาจากนิสัย” หมายถึงคุณธรรมด้านศีลธรรมทีเกียวขอ้งกับความสามารถ

ประพฤติปฏิบติัชอบโดยทวัไปในชีวิตจริง 

  กลัยา ศรีปาน (2542, หนา้ 10) กล่าวว่า การจาํแนกองคป์ระกอบของจริยธรรมตามความ

คิดเห็นของนักจิตวิทยานันมีความคลา้ยคลึงกัน แต่เลือกชือต่างกันออกไป ซึงอาจสรุปได้ว่า

จริยธรรมจาํแนกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 

  1.  องคป์ระกอบทางปัญญา (Cognition) คือ ส่วนทีเป็นความรู้ ความเชือต่างๆทีเกียวกบั

พฤติกรรมทางจริยธรรม ซึงเป็นความรู้ ความเขา้ใจในเหตุผลของความถกูตอ้ง ดีงามสามารถตดัสิน

แยกพฤติกรรมทีดีทีถูกทีควร ออกจากพฤติกรรมทีไม่ดี ไม่ถูกไม่ควร มโนทศัน์อืนทีใชเ้รียกองค ์

ประกอบส่วนนี ได้แก่ ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral 

Value) ความเชือทางจริยธรรม (Moral Judgement) การใชเ้หตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning)  

และความรู้ความเขา้ใจทางจริยธรรม (Moral Cognition) 
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  2.  องคป์ระกอบทางอารมณ์ (Affection) คือ ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาทีมีต่อลกัษณะหรือ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่า ตนชอบหรือไม่ชอบเพียงใด ซึงส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกบัค่านิยมใน

สงัคมนนั องคป์ระกอบในดา้นนีมีความหมายกวา้งกว่าความรู้ ความเขา้ใจเชิงจริยธรรมของบุคคล 

เพราะรวมทงัความรู้และความรู้สึกในเรืองนันๆ เขา้ดว้ยกนั และองค์ประกอบดา้นนียงัสามารถ

เปลียนแปลงไปจากเดิมได ้มีมโนทศัน์นีใชเ้รียกแทนองค์ประกอบนี ไดแ้ก่ เจตคติทางจริยธรรม 

(Moral Attitude) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และปฏิกิริยาทางจริยธรรม (Moral 

Reaction) 

  3.  องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavior) คือ พฤติกรรม หรือบุคคลแสดงต่อตนเอง  

ต่อผูอื้น และต่อสิงแวดลอ้ม เป็นพฤติกรรมทีสามารถตัดสินใจได้ว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือผิด  

ควรหรือไม่ควร ซึงเป็นอิทธิพลส่วนหนึงทีมีผลต่อการกระทาํ หรือไม่ควรกระทาํพฤติกรรมใดจะ

ขึนอยูก่บัอิทธิพลขององคป์ระกอบทงัสองประการทีกล่าวมาแลว้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิงที

สงัคมใหค้วามสาํคญัมากกว่าดา้นอืนๆ ทงันีเพราะการกระทาํในทางทีดีและเลวของบุคคลนนัส่งผล

โดยจริงต่อความผาสุกและความทุกข์ของสังคม มโนทัศน์ทีใชเ้รียกองค์ประกอบส่วนนี ไดแ้ก่ 

ความประพฤติทางจริยธรรม 

 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2537, หนา้ 37) ไดจ้าํแนกลกัษณะ ต่าง ๆ ของมนุษยที์เกียวขอ้ง

กบัจริยธรรมออกเป็น 4 ประการดงันี 

 1.  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การบอกไดว้่าการกระทาํชนิดใดดี ควรกระทาํ การทาํ

ทาํใดเลวควรงดเวน้ ค่านิยมของสงัคมเป็นอยา่งไร ความรู้เชิงจริยธรรมนีจะมีมากนอ้ยขึนอยู่กบัอาย ุ

ระดบัการศึกษาและระดบัสติปัญญา 

 2.  ทศันคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึก เกียวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่าชอบ

หรือไม่ชอบลกัษณะนนัเพียงไร ซึงเปลียนแปรไปตามความรู้เชิงจริยธรรม 

 3.  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การยกเหตุผลมาอา้งถึงการตดัสินใจทีกระทาํหรือไม่

กระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง 

 4.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การกระทาํทีบุคคลแสดงออกมา 

  ในการศึกษาพฒันาการทางจริยธรรมนนั นกัจิตวิทยาถือว่า เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นสิงที

สาํคญัทีแสดงถึงระดบัจริยธรรมของบุคคล เพราะบุคคลจะไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ทาง 

จริยธรรมได ้ถา้เขาไม่เขา้ใจ หรือเชือถือในกฎเกณฑ์นัน ก่อนการตดัสินใจโดยอา้งเหตุผลทีใชใ้น

ขนัสูง จะมีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมยงิกว่านนั การศึกษาโดยอา้งเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นเรือง

ทีใชร้ะยะเวลานานทาํใหผ้ลทีไดไ้ม่เปลียนกลบัไปกลบัมา แต่พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นการศึกษา

โดยการสร้างสภาพการณ์และสามารถเปลียนแปลงไดใ้นสภาพการณ์ทีต่างออกไป 
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  ประภาศรี สีหอาํไพ (2540, หน้า 12) อธิบายว่า จริยธรรมเป็นเครืองกาํหนดหลกัปฏิบติั

ในการดาํรงชีวิตเป็นแนวทางให้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบเรียบร้อย ซึงประกอบด้วยองค์ประกอบ

ดงัต่อไปนี 

  1.  ระเบียบวินัย (Discipline) เป็นองค์ประกอบทีสาํคญัยิง สังคมทีขาดกฎเกณฑ์ทุกคน

สามารถทาํทุกอยา่งไดต้ามอาํเภอใจ ยอ่มเดือดร้อนระสาํระสาย ขาดผูน้าํผูต้าม ขาดระบบทีกระชบั

ความเขา้ใจเป็นแบบแผนให้ยึดถือปฏิบติัการหย่อน ระเบียบวินัยทาํให้เกิดการละเมิดสิทธิและ

หนา้ทีตามบทบาทของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินยัยอ่มยากทีจะพฒันาไปไดท้ดัเทียมชาติอืน 

บุคคลจึงควรปฏิบติัตามจารีตประเพณีของสงัคม 

  2.  สงัคม (Society) เป็นการรวมกลุ่มกนัประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อ

ให้ เกิดขนบธรรมเนียมทีดีงามมีวฒันธรรมอนัแสดงถึงระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน 

  3.  อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสาํนึกในมโนธรรมทีพฒันาเป็นลาํดบัก่อให้เกิดความ

อิสระ สามารถดาํรงชีวิตตามสิงทีไดเ้รียนรู้จากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิตมีความสุขใน

ระเบียบวินยั และสังคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดทีคนไดรั้บการขดัเกลาแลว้สามารถบาํเพ็ญตาม

เสรีภาพเฉพาะตนไดอ้ย่างอิสระสามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองให้อยู่ในทาํนองครอง

ธรรม 

 ดวงเดือน พนัธ์ุมนาวนิ (2524, หนา้ 189) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของจริยธรรมออกเป็น 

3 องคป์ระกอบคือ 

 1.  องค์ประกอบทางพุทธิปัญญา (Cognitive component) หมายถึง ส่วนทีเก็บสะสม 

ความรู้ ความเชือต่าง ๆ ทีเกียวกบัพฤติกรรมทางจริยธรรมและเป็นส่วนทีจะประเมินหรือตดัสินว่า 

พฤติกรรมใดดี ถูกควรทาํ และพฤติกรรมใดไม่ดี ผิด ไม่ควรทาํ ได้แก่ ความคิดทางจริยธรรม 

(Moral thought) ค่านิยมทางจริยธรรม (Moral value) ความเชือทางจริยธรรม (Moral Belief) ความรู้

ความเข้าใจทางจริยธรรม (Moral cognitive) การใช้เหตุผลทางจริยธรรม (Moral reasoning)  

และจรรยาวิพากษห์รือการตดัสินจริยธรรม (Moral judgment) 

 2.  องคป์ระกอบทางอารมณ์ (Affective component) หมายถึง ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาทีมี

ต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมว่า มีความพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบได้แก่เจตคติทาง 

จริยธรรม ความรู้สึกทางจริยธรรมและปฏิกิริยาทางจริยธรรม 

 3.  องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง พฤติกรรมหรือการ

กระทาํทีบุคคลแสดงออกมา ทงัต่อตนเองต่อผูอื้นและต่อสิงแวดลอ้ม และเป็นพฤติกรรมทีสามารถ
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ตดัสินไดว้่า ดีหรือไม่ดี ถกูหรือผดิ สมควรหรือไม่สมควร ไดแ้ก่ ความประพฤติทางจริยธรรม การ

กระทาํทางจริยธรรมและพฤติกรรมทางจริยธรรม” 

 ดัคคมิ (Durkhcim, อา้งถึงใน สมบูรณ์ ศาลยาชีวนั, 2540, หน้า 8) “จาํแนกองค์ประกอบ

ของ จริยธรรมออกเป็น 3 เรือง สรุปไดด้งันี 

 1.  ความมีระเบียบ ผูมี้จริยธรรมตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ซึงผูใ้หญ่และสังคม

วางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 2.  หน้าทีผูกพนัต่อสังคม ผูมี้จริยธรรมต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมบางประการที

เหมาะสมสาํหรับระบบการเมืองการปกครองของประเทศนนั ๆ  

 3.  ความรู้จกัสาํนกัผดิชอบชวัดีดว้ยตนเอง ส่วนนีจะเป็นนิสยัความเคยชินทีไม่ตอ้งมีใคร

บอกหรือบงัคบั ผูมี้จริยธรรมจะรู้จกัเอง” 

  2.1.3 เกณฑ์การตดัสินพฤตกิรรมทางจริยธรรมนักเรียน 

  ในการตดัสินพฤติกรรมทางจริยธรรมว่า อะไรถูกอะไรผิดเป็นเรืองทีไม่ง่ายนัก เพราะ

การกระทาํสิงหนึงสิงใดจะถูกหรือผิดย่อมขึนอยู่กบัเงือนไขและปัจจยัหลาย ๆ อย่างประกอบกนั 

เช่น เวลา สถานที สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ ซึงนกัจริยศาสตร์ไดใ้หเ้กณฑก์ารตดัสินไว ้ดงันี คือ  

  นอกจากเกณฑ์ตัดสินการกระทาํในทรรศนะของนักจริยศาสตร์แลว้ในทางพระพุทธ 

ศาสนา ยงัมี หลกัธรรมทีสามารถนาํมาเป็นเครืองช่วยในการตดัสินความถกูผดิได ้คือ หลกัสปัปุริส-

ธรรม อนัเป็นหลกัธรรมทีทาํใหค้นเป็นคนดี มี 7 ประการคือ 

 1.  ธมัมญัญตา คือ การรู้หลกัหรือรู้จกัเหตุ 

 2.  อตัถญั ุตา คือ รู้จุดมุ่งหมาย หรือรู้จกัผล 

 3.  อตัตญั ุตา คือ รู้จกัตน 

 4.  มตัตญั ุตา คือ รู้จกัประมาณ คือรู้จกัความพอดี 

 5.  กาลญั ุตา คือ รู้จกักาล คือรู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม 

 6.  ปริสญั ุตา คือ รู้จกัชุมชน คือรู้จกัทอ้งถิน รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติของท้องถินนัน

เป็นอยา่งไร ดงัภาษิตทีว่า “เขา้เมืองตาหลิว ตอ้งหลิวตาตาม” 

 7.  ปุคคลญั ุตา คือ รู้จกับุคคล รู้และเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 หลกัพระธรรมวินยั ซึงเป็นคาํสงัสอนของพระพุทธเจา้ เป็นการตดัสินความถกูผดิโดยยึด

เอาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาเป็นหลกั การกระทาํใด ๆ ทีขดัแยง้พระธรรมวินัยถือว่าผิด 

แบ่งธรรมวินยัออกเป็น 3 ส่วนหรือปิฎก คือ  

 1. พระสุตตนัตปิฎก คือ ภาชนะทีใชร้องรับ พระสูตร (เรืองราวทวั ๆ ไป) 

 2.  พระวินยัปิฎก คือภาชนะทีรองรับพระวินยั (บทบญัญติัเกียวกบัขอ้ปฏิบติัพระสงฆ)์ 



20 

 

 3.  พระอภิธรรมปิฎก คือ ภาชนะทีรองรับพระอภิธรรม (หลกัการชนัสูง) การตดัสินว่า 

อะไรคือคาํสอน อะไรเป็นพระธรรมวินยัหรือไม่นนั ใหต้รวจสอบโดยหลกัการตดัสินธรรมวินัย 8 

ประการ คือ ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือ 

  3.1 ความกาํหนดั 

  3.2 ประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

  3.3 ความสงัสมกิเลส 

  3.4 ความมกัมาก 

  3.5 ความไม่สนัโดษ 

  3.6 ความคลุกคลีดว้ยหมู่คณะ  

  3.7 ความเกียจคร้าน 

  3.8 ความเลียงยาก 

 พึงทราบเถิดว่า นนัไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินยั ไม่ใช่คาํสงัสอนของพระศาสดา (พระพุทธเจา้) 

ส่วนธรรมเหล่าใดทีมีลกัษณะตรงกนัขา้มจากนีพึงทราบเถิดว่า นั นเป็นธรรม เป็นวนิัย เป็นคาํสั ง

สอนของพระพุทธเจา้ 

 วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก (2544, หน้า 353) กล่าวว่า นอกจากนีนักสังคมวิทยาได้วาง

หลกัเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมโดยยึดบรรทัดฐานของสังคมเป็นหลกั การกระทาํใด ๆ หาก

สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานทางสงัคมถือว่าการกระทาํนันถูก ตรงกนัขา้มหากการกระทาํนันขดัแยง้

ถือว่าการกระทาํนนัผดิ ดงันี 

 วิถีประชา (Folkways) คือ ครรลองแห่งพฤติกรรมของคนทวัไปในสังคมแสดงออก ต่อ

กนั พฤติกรรมดงักล่าวไดก้ลายมาเป็นจารีตประเพณีถือเป็นสิงซึงคนในสงัคมไดย้ดึถือปฏิบติัสืบต่อ

กนัมา จนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมของสังคม เช่นการทกัทาย พูดจาปราศรัย การแต่งกาย

เรียบร้อยเมือไปในทีสาธารณะ เป็นตน้ 

 ศีลธรรมจรรยา (Mores) เป็นรูปแบบของพฤติกรรมทีบ่งบอกถึงคุณธรรมทาง จิตใจ 

ได้แก่ การประพฤติดีปฏิบัติชอบตามครรลองครองธรรม มีความซือสัตยสุ์จริต มีความกตัญ ู

กตเวที ความอ่อนน้อมถ่อมตน บาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประพฤติตนในระเบียบ

วินยั ศีลธรรมจรรยาจะส่งเสริมใหค้นมีจริยธรรมเป็นแก่นของชีวิต เพราะเป็นคุณภาพของจิตใจทีดี 

ดงัพุทธสุภาษิตทีว่า “มโนปุพพงคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจปสนเนน ภาสติ วา กโรติ 

วา” แปลว่า “ทุกสิงทุกอย่างทีเรียกว่า ธรรม มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด สําเร็จด้วยใจ  

ถา้บุคคลใดมีใจดีไม่ว่าจะทาํหรือพดู ความสุขยอ่มไปตามเขาเหมือนเงาตามตวับุคคลนนั” 



21 

 

 กฎหมาย (Law) คือ แนวทางทีใชบ้ังคบัให้คนในสังคมปฏิบัติหรืองดเวน้การปฏิบัติ  

ผูล้ะเมิดหรือฝ่าฝืนจะไดรั้บโทษตามกรณีแห่งความผดิ ผูป้ฏิบติัตามกฎหมายถือว่าเป็นคนดี ผูฝ่้าฝืน

กฎหมายถือว่าเป็นคนชวั ดงันันกฎหมายจึงถือว่าเป็นบรรทดัฐานทางสังคม ถือเป็นเกณฑ์ ตดัสิน

ความถกูผดิ อนัเป็นการควบคุมพฤติกรรมทีเด็ดขาด และเป็นการลงโทษทีแจง้ชดั 

 ทวี วัฒนา และคณะ  (2540,หน้า 245)การประเมินคุณค่าทางจริยธรรม(Moral 

Judgement) หมายถึง การตดัสินคุณค่าทางพฤติกรรมของมนุษยที์แสดงออกทางกายและวาจากบั

สิงแวดลอ้ม ดงันัน การประเมินคุณค่าทางจริยธรรมว่า ใครดี ใครชวั การกระทาํอย่างใดถูก การ

กระทาํอยา่งใดผดิ จึงไม่อาจชีชดัลงไปได ้เพราะมีเงือนไขปัจจยัต่าง ๆ ทีตอ้งพิจารณาประกอบอีก

มาก การประเมินคุณค่าทางจริยธรรม จึงใชห้ลกัการอนุมานโดยใชเ้หตุผลประกอบว่า การกระทาํ

นนัสมควรหรือไม่สมควรทาํ หรือ สมเหตุสมผลหรือไม่ 

 2.1.4 ทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัจริยธรรม 

 นวลลออ แสงสุข (2544, หน้า 13 - 16) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของ 

เพียเจต์ (Piaget, 1932, p. 357) พบว่า พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยขึ์นอยู่กบัความฉลาดใน

การรับรู้กฎเกณฑแ์ละลกัษณะต่างๆ คือ พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยขึ์นอยูก่บัการพฒันาการ

ทางสติปัญญาของบุคคลนนัเอง ซึง เพียเจต ์ไดแ้บ่งพฒันาการทางสติปัญญาไว ้4 ขนั คือ 

 1.  ขนัรับรู้ประสาทสมัผสัและการเคลือนไหว (Sensorimotor Operation) เป็นระยะตงัแต่ 

แรกเกิด – 2 ปี เด็กจะรับรู้ประสาทสัมผสัอย่างง่ายๆ ทาํให้เกิดการพฒันาการทางสติปัญญาและ

ความนึกคิด เด็กจะมีโครงสร้างทางความคิดจากสิงทีพบเห็นและจากสิงทีสมัผสั 

 2.  ขนัความคิดก่อนปฏิบติัการ (Pre – Operational Thinking) ช่วงอายุ 2 - 7 ปีเด็กเริมใช้

ภาพแทนวตัถุและเหตุการณ์ สามารถเลียนแบบคนอืนได ้และพฒันาอย่างรวดเร็วสามารถใชภ้าษา

ติดต่อทางสงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และเริมพฒันาความคิดเชิงตรรกศาสตร์ความคิดส่วนใหญ่ตอ้ง

เกิดจากความรู้สึกจากประสาทสมัผสั 

 3.  ขนัปฏิบติัการดว้ยรูปธรรม (Concrete Operational Thinking) ช่วงอาย ุ7 -11 ปี เด็กจะ

มีความคิดเชิงตรรกศาสตร์ในสิงทีมองเห็นและจบัตอ้งได ้และคน้หาความจริงเกียวกบัวตัถุและสิง 

แวดลอ้มเป็นแบบแผน 

 4.  ขนัปฏิบติัการดว้ยนามธรรม (Formal Prepositional Thinking or Formal Operational 

Thinking) ช่วงอาย ุ11 – 15 ปี พฒันาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กเป็นขนัสูงสุด สามารถ

คิดหาเหตุผลนอกเหนือขอ้มูลทีมีอยู่ได ้สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึงเพียเจต ์

พบว่า การตดัสินทางจริยธรรมมีส่วนสมัพนัธก์บัหลกัการทางสติปัญญาดว้ยและการพฒันาการทาง
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จริยธรรมจะเป็นไปตามลาํดบัขนัตอนต่อเนืองกนัโดย เพียเจต ์ไดแ้บ่งระดบัพฒันาการทางจริยธรรม

ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

 1.  ขนัก่อนจริยธรรม อายเุกิด - ขวบ เป็นขนัทียดึถือตนเองเป็นส่วนใหญ่เอาแต่ใจตนเอง 

ไม่เขา้ใจและไม่รับรู้สภาพแวดลอ้มและกฎเกณฑ์ใดๆ ทงัสิน การประพฤติปฏิบติัการกระทาํอย่าง

อิสระ เพือสนองความตอ้งการทางร่างกายของตนเอง 

 2.  ขนัฝึกคาํสงั หรือความจริงทีเห็นไดช้ดัว่าอายุ 2 – 11 ปี เริมพฒันาจริยธรรมสามารถ

เขา้ใจบทบาทของตนเอง ประพฤติโดยยึดคาํสั งเป็นเกณฑ ์เป็นระยะว่านอนสอนง่ายเชือฟังอยู่ใน

โอวาท ไม่เขา้ใจเหตุผลในทางนามธรรม ยึดปริมาณทางกายภาพทีเห็นไดช้ดัเช่น ขนาดของความ

เสียหายทีเกิดจากการกระทาํ เป็นระยะทีสามารถปลกูฝังจริยธรรมไดง่้าย 

 3.  ขนัยึดหลกัแห่งตน เริมอาย ุ 12 ปีขึนไป การพฒันาพฤติกรรมในวยันีเป็นระยะ

ค่อนขา้งยาก เพราะเด็กจะใชส้ติปัญญาหาเหตุผล เป็นระยะแสวงหาค่านิยมของตนเองเพือนาํไปสู่

การดาํเนินชีวิต เมือเป็นผูใ้หญ่เด็กจะใชส้ติปัญญาในการตดัสินจริยธรรมต่างๆ เพือเป็นแนวทางใน

การประพฤติปฏิบติั 

 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg. 1969, p.167) 

 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2542, หนา้ 29 - 30) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม

ของโคลเบอร์ก (Kohlberg) ซึงไดท้าํการศึกษาค้นควา้โดยอาศยัแนวคิดของ เพียเจต์ (Piaget)  

เป็นพืนฐาน โคลเบอร์ก เชือว่า พฒันาการทางการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของมนุษยเ์ป็นไป

ตามลาํดบัขนับุคคลพฒันาการขา้มขนัไม่ได ้เพราะการให้เหตุผลในระดบัทีสูงขึนไปจะเกิดขึนได้

ด้วยการมีความ สามารถในการใช้เหตุผลในขันตําอยู่ก่อนแลว้และต่อมา บุคคลจะได้รับ

ประสบการณ์ทางสังคมใหม่ๆ หรือเขา้ใจความหมายของประสบการณ์เก่า ขนัสูงต่อไปมีมากขึน

ตามลาํดบั ส่วนเหตุผลในขนัทีตาํกว่าก็จะถกูใชน้้อยลงจนถูกละทิงไปในทีสุด โคลเบอร์ก ไดแ้บ่ง

พฒันาการออกเป็น 3 ระดบั และระดบัออกเป็น 2 ขนัดงันี 

 1.  ระดบัก่อนกฎเกณฑ์ เป็นพฒันาการของเด็กอายุ 2 - 10 ปี เด็กจะใชก้ารลงโทษ และ

รางวลัเป็นการตดัสินการถกูผดิ เป็นวยัเชือถือผูใ้หญ่ ความสนใจอยู่ทีตนเองไม่เขา้ใจระเบียบแบบ

แผนหรือกฎเกณฑท์างสงัคม พฒันาการของเด็กวยันีมี 2 ขนั คือ 

  ขนัที 1 เป็นขนัการใชก้ารลงโทษเป็นเหตุผลของการตดัสิน เป็นวยัทีมีอายุระหว่าง  

7 – 10 ปี เป็นขนัหลบหลีกการลงโทษ เด็กจะทาํตามกฎเกณฑ์หรือคาํสั งของผูใ้หญ่เพราะกลวัการ

ลงโทษ 
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  ขนัที 2 เป็นขนัใชก้ารตอบสนองความตอ้งการของตนเป็นเหตุผลในการตดัสินใจ 

เป็นวยัทีมีอายรุะหว่าง 7 – 10 ปี เป็นขนัแสวงหารางวลั เด็กจะทาํดี ทาํตามคาํสั ง กฎระเบียบต่างๆ 

เพือใหไ้ดม้าเพือสิงทีตนตอ้งการ รางวลัเป็นสิงตอบแทนมาตดัสินใจในการประพฤติปฏิบติั 

 2.  ระดบัตามกฎเกณฑ์ เป็นพฒันาการของเด็กอายุ 6 – 16 ปี พฒันาการทางจริยธรรม

ระดบันีจะยดึถือกฎเกณฑข์องสงัคมเป็นกลุ่ม ไม่อยากทาํความผดิเพราะตอ้งการให้กลุ่มหรือสังคม

ยอมรับตน หรือให้ตนเป็นทียอมรับของกลุ่ม เป็นวยัทียึดถือบุคคลทีตนรักเป็นแบบฉบบั หรือ

ระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ ์แบ่งเป็น 2 ขนั ต่อเนืองจาก 2 ขนัแรก คือ 

  ขนัที 3 ขนัให้การยอมรับของสังคมเป็นเหตุผลในการตดัสินใจ ช่วงอายุ 10 – 13 ปี 

ขนันีเด็กจะทาํตามความคิดเห็นของกลุ่ม ทาํตามกฎเกณฑ์ หรือแบบฉบบัของสังคมเพือให้เป็นที

ยอมรับของกลุ่ม ทาํตามผูอื้นทีเห็นชอบ 

   ขนัที 4 ขนัใชร้ะเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑข์องสงัคมเป็นเหตุในการตดัสินใจช่วง

อาย ุ13 – 16 ปี เป็นขนัทาํหนา้ทีของสังคม เด็กจะใชก้ฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนของสังคมมาเป็น

เกณฑ์ในการดาํเนินชีวิต และ จะปฏิบติัหน้าทีตามค่านิยม และกฎเกณฑ์กลุ่มและสังคมเพือเป็น

สมาชิกของกลุ่มหรือสงัคม เป็นวยัทีทาํหนา้ทีเพือประโยชน์ของกลุ่ม 

 3.  ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ช่วงอายุ 16 ปีขึนไป ระดับนีจะเขา้ใจค่านิยม คุณค่าทาง

จริยธรรม และหลกัเกณฑ์ทีนาํมาใชใ้นสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมไม่

ยดึถือตวับุคลหรือค่านิยมเฉพาะกลุ่ม เป็นจริยธรรมทีแยกออกจากกฎเกณฑต์ายตวั และการคาดหวงั

ของคนอืน แต่ใชค้วามคิดตรึกตรองชงัใจเป็นแนวทางเลือกประพฤติปฏิบติั แบ่งออกเป็น 2 ขนัตอน 

ต่อเนืองจาก 4 ขนัตอนแรกตามลาํดบั 

  ขนัที 5 ขนั ใชส้ญัญาณทางสงัคมเป็นเหตุผลในการตดัสินใจเลือกกระทาํโดยมีเหตุผล 

นาํค่านิยมของสงัคม สภาพการณ์ สิทธิหนา้ที ตลอดจนกฎเกณฑที์เป็นเหตุผลทีคนส่วนใหญ่ยอมรับ

มาเป็นเหตุผลในการตดัสินการกระทาํ โดยไม่ขดัต่อสิทธิพึงมีพึงไดข้องคนส่วนใหญ่ เพราะเห็น

ความ สาํคัญของคนหมู่มาก สามารถบงัคบัใจตนเองได ้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืนการ

กระทาํจะคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอื้น เป็นช่วงอาย ุ16 ปีขึนไป 

  ขนัที 6 ขนัทีใช้จริยธรรมเป็นเหตุผลในการตดัสิน เป็นระดบัพฒันาการทีเห็นใน

ผูใ้หญ่ทีมีความรู้และประสบการณ์อย่างกวา้งขวาง มีวฒันธรรมดีงาม มีความเจริญทางสติปัญญา 

ขนันีเป็นขนัสูงสุดของเหตุผลเชิงจริยธรรม คาํนึงถึงความถูกตอ้งเป็นเกณฑ์การตดัสินใจ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพือความสงบสุขของส่วนรวม เป็นขนัทีบุคคลมีความละอายต่อการทาํความชวั ไม่ทาํ

ผดิทงัในทีลบัและทีแจง้ เป็นขนัทียอมรับคุณค่าของมนุษยพ์ฒันาการของเหตุผลเชิงจริยธรรม ทงั 6 

ขนันี จดัเป็น 3 ระดบั ซึงแบ่งเป็น3 ระดบั ในทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมโคลเบอร์ก  
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม แบนดูรา (Social Learning Theory) 

 แบนดูรา (Bandura, 1986 อา้งถึงใน สมชาย ธัญธนกุล, ม.ป.ป., หน้า 34 – 36) 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั เชือว่า พฤติกรรมทางสังคมเกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกตและการ

เลียนแบบอยา่งจากบุคคลอืน ผลการทดลองจากเด็กอาย ุ5 ปี แบนดูรา สรุปความคิดเห็นจากผลการ

ทดลองว่า “เด็กไม่เพียงแต่จะเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูอื้นเท่านัน หาก

ยงัเรียนรู้โดย ไม่มีแรงเสริมกาํลงั จากภายนอกอีกดว้ย” จากนนั แบนดูรา ไดศึ้กษาคน้ควา้ เกียวกบั

อิทธิพลของรางวลัและการลงโทษทีมีต่อพฤติกรรมของเด็ก และพบว่า การเห็นพฤติกรรมทีไดรั้บ

รางวลัหรือการลงโทษจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของเด็กๆในครังแรกเท่านัน 

แต่ไม่ใชปั้จจยัโดยตรงของการสร้างพฤติกรรม ปัจจยัสาํคญัอยู่ทีว่า เด็กทีไดรั้บรางวลั หรือลงโทษ

จากการแสดงพฤติกรรมของตนเป็นครังแรกปัจจุบนันี นักจิตวิทยาในกลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมได้

นาํแนวคิดของนกัจิตวิทยาในกลุ่มพฒันาการทางปัญญาและความคิดมาผสมผสานกบัหลกัการของ

ตน และประกาศทฤษฎีขึนใหม่ ให้ชือว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาและสังคม (Cognitive Social 

Learning Theory) ทฤษฎีนีมีความคิดพืนฐาน ดงันี 

 1.  แต่ละบุคคลจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มตลอดเวลา บุคคล และสิงแวดลอ้มต่างมี

อิทธิพลต่อกนัและกนัเสมอมา 

 2.  บุคคลอาจจะเรียนรู้จากการเรียนแบบอย่างของผูอื้น โดยไม่มีแรงเสริมกาํลงัจาก

ภายนอก 

 3.  การเรียนรู้และการไดรั้บรู้อาจจะไม่ใช่สิงเดียวกนักบัการแสดงพฤติกรรมแรงเสริม 

กาํลงัอาจไม่ใช่สิงสาํคญัในการเสริมสร้างพฤติกรรม แต่แรงเสริมกาํลงัมีความสาํคญัและมีอิทธิพล

ต่อการกระทาํต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัของบุคคล 

 4.  การรับรู้และการคาดหวงัทางปัญญาความคิด จะมีผลต่อการกระทาํของบุคคลการ

คาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนจากการกระทาํของตน เป็นปัจจยัสาํคัญทีมีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีแสดง

พฤติกรรมของบุคคล 

 5.  กระบวนการทางปัญญาความคิด จะช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมตนเองควบคุม

พฤติกรรม และประเมินคุณค่าของตนเองได ้

 2.1.5 องค์ประกอบทีมอีทิธิพลต่อการพฒันาจริยธรรมของบุคคล 

 สุชาติ นําประสานไทย (2542, หน้า 33) กล่าวถึงการศึกษาองค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อ

การพฒันา จริยธรรมจะช่วยในการอภิปรายว่า การทีบุคคลมีคุณสมบติัทางจริยธรรมแตกต่างกนัมี

ความเกียวเนืองมาจากปัจจยัใดบา้ง และจะเป็นแนวทางในการพฒันาจริยธรรมให้สูงขึนโดยการ

พฒันาองคป์ระกอบต่างๆ ทีมีความสมัพนัธก์บัจริยธรรม จาํแนกเป็น 3 ประการ ดงันี 
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 1.  องคป์ระกอบดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การศึกษา อาย ุและเพศของบุคคล 

 2.  องคป์ระกอบทางบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ 

  2.1  ลกัษณะทีมุ่งอนาคต หมายถึง ความปรารถนาทีจะทาํสิงหนึงสิงใดใหส้าํเร็จลุล่วง

ไปไดดี้ แมจ้ะเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ย่อทอ้ ทงันี โดยมุ่งทีจะให้เกิดผลสาํเร็จทีดีงามตามความ

ปรารถนาในอนาคตเป็นหลกั 

  2.2  เจตคติต่อกฎหมาย ความเป็นระเบียบและศีล 5 หมายถึง ความคิดเห็นความรู้สึก

ของบุคคลทีมีต่อกฎหมาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศีล 5 

 3. องคป์ระกอบทางสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ฐานะทางครอบครัว ผูเ้ลียงด ูวิธีการอบรมเลียงดู การใช้

สือมวลชน สภาพแวดลอ้มทีโรงเรียน และอิทธิพลของตวัแบบ 

 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2543, หนา้ 9 -15) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งหรือมีอิทธิพลต่อ 

จริยธรรม พอสรุปไดด้งันี 

 1. อายแุละระดบัการศึกษา 

 ผลการวิจยัส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบนั ยงัไม่สามารถแยกตวัแปรทีเป็นอายุออกจากตวั

แปรทีเป็นระดบัการศึกษาของบุคคลได ้ กลุ่มตวัอย่างทีมีอายุน้อย ระดบัการศึกษาตาํและกลุ่ม

ตวัอยา่งทีมีอายมุากก็จะมีระดบัการศึกษาสูงไปดว้ย โคลเบอร์ก (Kohlberg) ไดป้ระมวลผลการวิจยั

ไวว้่า ความรู้เชิงจริยธรรมนันส่วนใหญ่ไม่ทาํให้เขา้ใจพฒันาการทางจริยธรรมไดม้ากนัก เป็นแต่

สะทอ้นใหเ้ห็นระดบัสติปัญญา ภูมิหลงัทางวฒันธรรมและความตอ้งการทีจะให้คนอืนชืนชมตน

ของผูถู้กศึกษาเท่านัน ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนันไม่พบว่า คนทีอายุมากจะมีพฤติกรรม

เกียวกบัการโกง ขโมย ความซือสตัย ์ความรับผดิชอบ และการเห็นแก่ตวั ส่วนรวมแตกต่างจากคนที

มีอายนุอ้ย ทงันีอาจเป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนนั ขึนอยู่กบัสถานการณ์ทีบุคคลนันกาํลงัประสบ

อยู ่มากกว่าจะขึนอยูก่บัลกัษณะนิสยัเชิงจริยธรรมของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวนอกจากนันบุคคล

อาจมีพฤติกรรมทีเหมือนกนัแต่มีเหตุผลในการเลือกกระทาํต่างกนัไดเ้สมอ 

 2. เพศ  

 แมว้่าความมีจริยธรรมสูงจะไม่ใช่ลกัษณะทีสังคมกาํหนดไวส้ําหรับเพศใดเพศหนึง

โดยเฉพาะแต่สิงทีกระตุน้ความสนใจในการเปรียบเทียบจริยธรรมของชายกบัหญิง คือทฤษฎีจิต

วิเคราะห์ ฟรอยด ์ซึงทาํนายว่า ชายจะมีจริยธรรมสูงกว่าหญิง และทฤษฎีพฒันาการของลกัษณะที

ส่งเสริมจริยธรรม ซึงใหข้อ้ทาํนายตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีของ ฟรอยด์ ว่า เพศกบัอายุรวมกนัจะช่วย

ใหเ้ขา้ใจพฒันาการทางจริยธรรมไดล้ะเอียดยงิขึน อยา่งไรก็ตาม การเปรียบเทียบความแตกต่างทาง

จริยธรรม ระหว่างหญิงกบัชายควรจะพิจารณาตวัแปรหรือลกัษณะทางสงัคมอืนๆ ดว้ย 
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2.2 การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

 การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายทีสําคัญคือ เพือพฒันาเยาวชนไทยให้เป็น

มนุษยที์สมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก

พึงตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืองและมีจริยธรรม  

มีวฒันธรรมในการดาํรง ชีวิต รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิงทีดีงาม สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมี

ความสุข องค ์ประกอบในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนจึงเป็นสิงกาํหนดนโยบาย การสอนหรือวิธี

สอน การจัดสภาพ แวดล้อม การจัดกิจกรรมจริยศึกษาและการประเมินผลทางจริยธรรม 

องค์ประกอบเหล่านีจะประสบผลสาํเร็จไดด้้วยการกาํกับดูแลของผูบ้ริหารสถานศึกษาและของ

ครูผูส้อน 

 2.2.1 ความหมายของการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

 การส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่เป็นการสอนในวิชาพระพุทธ 

ศาสนา เพือเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพในการดาํรงชีวิต มีศีลธรรมคุณธรรมประจาํใจและมี

คุณสมบติัต่าง ๆ ตามความประสงค์ของสังคมไทย และมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไวใ้นวิชา

จริยธรรม เพือให้นักเรียนรู้จักดาํรงชีวิตบนพืนฐานแห่งคุณธรรม มีความกลา้ทางจริยธรรม  

ไม่เบียดเบียนผูอื้น มีความซือสัตยสุ์จริตและยุติธรรม มีระเบียบวินัย มีความอดทนรู้จกัประหยดั  

มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ทอ้งถิน และประเทศชาติ  

 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า  

4 - 20) มีจุดหมายเพือมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมี

ความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดจุดมุ่งหมายซึงถือเป็น

มาตรฐานการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์อไปนี 

 1.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบติัตามหลกัธรรมและพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาทีตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์

 2.  มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการคน้ควา้ 

 3.  มีความรู้อนัเป็นสากล รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ 

มีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการ การสือสารและการใชเ้ทคโนโลย ีปรับวิธีการคิดวิธีการทาํงาน

ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 4.  มีทกัษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทกัษะการคิด การ

สร้างปัญญา และทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

 5.  รักการออกกาํลงักาย ดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพทีดี 

 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกว่าผูบ้ริโภค 
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 7.  เขา้ใจในประวติัศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดียึดมนัใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 8.  มีจิตสาํนึกในการอนุลกัษณ์ภาษาไทย ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปัญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิงแวดลอ้ม 

 9.  รักประเทศชาติและทอ้งถิน มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามใหส้งัคม 

 คาํพลอย โพธิทอง( 2542, หน้า 58) การส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน จุดมุ่งหมายส่วน

ใหญ่เป็นการสอนในวิชาพระพุทธ ศาสนา เพือเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพในการดาํรงชีวิต  

มีศีลธรรมคุณธรรมประจาํใจและมีคุณสมบติัต่างๆ ตามความประสงค์ของสังคมไทย และมีการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไวใ้นวิชาจริยธรรม เพือให้นักเรียนรู้จักดาํรงชีวิตบนพืนฐานแห่ง

คุณธรรม มีความกลา้ทางจริยธรรม ไม่เบียดเบียนผูอื้น มีความซือสตัยสุ์จริตและยติุธรรม มีระเบียบ

วินยั มีความอดทนรู้จกัประหยดั มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ทอ้งถิน และประเทศชาติ  

 สราวุธ จติบุญม ี(2543, หนา้ 1) ไดเ้สนอว่าการสอนวิชาพระพุทธศาสนานันจาํเป็นอย่าง

ยงิทีจะตอ้งเนน้ทงัภาคความรู้ ความเขา้ใจ และการฝึกปฏิบติั รวมทงัจดับรรยากาศสิงแวดลอ้มและ

กิจกรรมเสริมพิเศษ เพือส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในขอบเขตทีดีงามมีความรับผิด 

ชอบต่อการกระทาํของตนและยึดถือคุณธรรมจริยธรรมมาปฏิบติัจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย 

ผูส้อนวิชาพระพุทธศาสนาควรพิจารณามีดงัต่อไปนี 

 1.  ควรคาํนึงถึงจุดประสงค์ของวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาในขณะทีสอนและ

ศึกษาจากคู่มือหรือแผนการสอนอยูเ่สมอ 

 2.  ควรสอนโดยวิธีชีแจงสิงทีถูก สิงทีผิด สิงใดควร สิงใดไม่ควร อธิบายโดยยกเหตุผล

หรือตวัอยา่งใหน้กัเรียนเห็นจริง เพือใหน้กัเรียนเขา้ใจและเกิดความศรัทธาทงักายวาจา และใจ 

 3.  ควรสอนโดยวิธีสาธิตหรือทาํให้ดูเป็นแบบอย่างทีดีทงัในและนอกโรงเรียนเพือให้

นักเรียนปฏิบติัตามดว้ยความเลือมใสศรัทธา และครูอาจารยทุ์กคนในโรงเรียนและคนในชุมชน

หรือในสงัคมตอ้งเป็นแบบอยา่งทีดีใหน้กัเรียนเห็นอยูเ่สมอ 

 4. ควรสอนด้วยความรัก ความเอาใจใส่อย่างจริงใจต่อนักเรียน มีความรู้สึกที

ละเอียดอ่อน ช่างสังเกตต่อพฤติกรรมของนักเรียน และเมือพบเห็นสิงทีไม่ดีงามเกิดขึน ควรจะมี

ความกระตือรือร้นทีจะแนะนาํสงัสอนหรือใหค้าํปรึกษาดว้ยความจริงใจและเต็มใจ 

 5. ควรหมนัศึกษาหาความรู้และขอ้มลูเพิมเติมอยู่เสมอ ทงัในเรืองของพระพุทธศาสนา

และวิทยาการด้านอืนๆ เพือให้ก้าวทันต่อความผนัผวนเปลียนแปลงทุกด้านของสังคมและ

วฒันธรรม และพร้อมทีจะใหค้วามรู้ทีถกูตอ้งตามหลกัพุทธธรรมแก่นกัเรียน 
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 6.  ควรสอนโดยวิธีใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นให้มากทีสุด 

ไม่ควรผกูขาดเป็นผูพ้ดูหรือบรรยายแต่ผูเ้ดียวควรสร้างสถานการณ์หรือยกปัญหาหรือตวัอย่างขึน

แลว้ ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุและผล พร้อมทงัเสนอแนะแนวทางแกไ้ขโดยใช้หลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

 7.  ควรเลือกอุปกรณ์การสอนทีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 8.  ควรเปิดโอกาสใหค้นมีส่วนร่วม หรือเขา้ร่วมในกิจกรรมในวนัสาํคญัพระพุทธศาสนา 

หรือพานกัเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีวดัจดัขึนในวนัสาํคญั 

 พุทธทาสภิกข ุ(25346, หนา้ 45-72) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าการทีเราจะมีการศึกษาดี คือ 

จริยธรรม โดยเฉพาะจะสาํเร็จประโยชน์ต่อนกัเรียนไดจ้ริงนี เราตอ้งมีองค ์3 เป็นอยา่งนอ้ย คือ 

 1.  มีครูดี คือ มีครูซึงเป็นผูที้มีคุณลกัษณะสมบูรณ์พร้อมทงัดา้นความรู้ และความ

ประพฤติเหมาะสมต่อการเป็นผูส้อนคนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ไดแ้ทจ้ริง 

 2.  มีวิธีการสอนดี คือ เป็นผูที้สามารถสอนหรือพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะแห่ง

ความเป็นพลเมืองดีตามทีสงัคมตอ้งการ 

 3.  มีสิงแวดลอ้มดี คือ จดัหรือพฒันาสิงทงัปวงทีนกัเรียนจะเรียนรู้ไดด้ว้ยประสาทสมัผสั

จากทางดา้นกายและใจ เป็นตน้ ใหมี้ลกัษณะเอือต่อการพฒันาใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ความประพฤติดี 

และยงัสอดคลอ้งกบั ณรงค์ ศิลารัตน์ (2544, หนา้ 18 - 19) ไดส้รุปว่า องคป์ระกอบสาํคญัๆ ของการ

ส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนนนั ไดแ้ก่ 

  3.1  การบริหารโรงเรียน ได้แก่ การปฏิบติัเป็นแบบอย่างของครูแก่นักเรียนการ

กาํหนดระเบียบขอ้บงัคบั ติดตามผล เป็นตน้ 

  3.2  การสอนหรือวิธีการสอนของครู 

  3.3  การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัการสอนของครู 

  3.4  การจดักิจกรรมจริยศึกษา 

  ทงั 4 องค์ประกอบนี ควรตอ้งดาํเนินไปพร้อมๆ กนั และมีความสัมพนัธ์กนัทงัหมด  

การส่งเสริมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนจึงจะบรรลุเป้าหมายตามทีคาดหวงัไว ้กล่าวโดย

สรุปได้ว่า ภาระหน้าทีของโรงเรียนมิได้มีแต่การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  

และทกัษะพืนฐานในการดาํรงชีวิตเท่านัน หากแต่มีความรับผิดชอบทีจะตอ้งสร้างคุณสมบติัของ

ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ใหแ้ก่เยาวชนทีจะออกไปเป็นสมาชิกของสงัคมอีกดว้ย โรงเรียนจึง

ตอ้งทาํหน้าทีจัดกระบวนการทังมวล เพือเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรม ค่านิยมอนัดีงาม  

เพือนาํไปสู่ชีวิตทีสงบสุข การสอนให้เยาวชนรู้ว่าสิงใดดีสิงใดชวัคือ การให้ความรู้ ความเชือ  

และเน้นการสร้างทศันคติ หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2544 วิชาพระพุทธศาสนา  
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ได้กาํหนดจริยธรรม ซึงมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ  

ความซือสตัย ์ความเสียสละ และความอดทนความมีระเบียบวินยั 

 การดาํเนินการจดัการศึกษาในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายทีสาํคญั 2 ประการ คือ เพือพฒันา

เยาวชนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ รู้จกัพึงตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนือง 

ประการหนึง และมีจริยธรรม มีวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที 

เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาพและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้น

ไดอ้ย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หน้า 457) อีกประการหนึง ซึงจุดมุ่งหมายทงั 2 

ประการจะประสบความสาํเร็จไดห้รือไม่ขึนอยูก่บัการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น

สาํคญั โดยมีครูในสถานศึกษานัน ๆ เขา้ร่วมดาํเนินงานดว้ย การดาํเนินการจึงจะบรรลุผล” ดงัที 

พุทธทาสภิกขุ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “การศึกษาดี คือมีการศึกษาจริยธรรมโดยเฉพาะ จะสาํเร็จ

ประโยชน์ต่อนักเรียนไดจ้ริง ตอ้งมี 3 องค์ประกอบคือ มีครูดี มีการสอนดี และมีสิงแวดลอ้มดี 

สอดคลอ้งกบั แสง จนัทร์งาม ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมจริยธรรม นกัเรียนในโรงเรียนว่าจะตอ้งเอาใจ

ใส่กบัสิงต่อไปนี 

 1. ตัวจริยธรรม หมายถึงคุณภาพจิตทีมีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน การสอน 

จริยธรรมตอ้งมุ่งทีจิตใจ ไม่ใช่มุ่งควบคุมคาํพูดและการกระทาํ จริยธรรมเป็นสิงทีส่งเสริมความ

เจริญแก่ตนเอง เสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างมนุษยแ์ละส่งเสริมชาติบา้นเมือง 

 2. จุดมุ่งหมายของการสอนจริยธรรม ครูตอ้งพยายามให้เด็กสามารถจดจาํขอ้เท็จจริง 

เขา้ใจ เกิดการเปลียนแปลงความเห็น ทศันคติและอารมณ์ ตลอดจนการกระทาํต่าง ๆ ไปในทางทีดี 

 3. ครูสอนจริยธรรม ตอ้งศึกษาคน้ควา้ในเนือหาของจริยธรรมจนเกิดความซาบซึงเพือ

โน้มน้าวจิตใจเด็กให้เกิดความสนใจ และครูควรกระทาํตนเป็นตวัอย่าง สร้างศรัทธาแก่เด็กและ

เรียนรู้สภาพส่วนตวันกัเรียนเท่าทีสามารถทาํได ้

 4. การสอนจริยธรรม มีทงัในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในห้องเรียน ครูตอ้งมีการ

เตรียมการสอน ทบทวน และสรุปเป็น ตอ้งสามารถจูงใจผูเ้รียนให้มีความสนใจเนือหาและสรุปให้

ผูเ้รียนเขา้ใจ นอกห้องเรียน ตอ้งมีการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนในทนัทีทีมีโอกาสเช่น แนะนาํให้ทาํ 

กิจกรรม รวมทงัพาทศันศึกษาดูของจริง 

 5. การประเมินผล ทาํโดยการทดสอบ จากความจาํ ความเขา้ใจและความเปลียนแปลงใน

พฤติกรรมไปในทางทีดี 

 สําเริง เฉลมิเผ่า (2544, หนา้ 158) ไดก้ล่าวโดยสรุปว่าการทีโรงเรียนจะปลกูฝัง จริยธรรม

ใหก้บัเด็กนนั จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งดงันี 
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 1.  การบริหารโรงเรียน ไดแ้ก่การปฏิบติัเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน การกาํหนดระเบียบ 

ขอ้บงัคบั การควบคุม ติดตามผล ฯลฯ เป็นตน้ 

 2.  การจดัสภาพแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนของครู 

 3.  การสอนของครู 

 4.  การจดักิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

 จากแนวคิดเห็นดังกล่าว ทําให้สอดคล้องกับการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของ 

สาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ) ซึงเป็นโรงเรียนทีพฒันาการ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนโดยตรงอีกแบบหนึง ประกอบดว้ย 

 1. การบริหารจดัการโรงเรียน 

 2. การจดัการเรียนรู้ 

 3. การจดักิจกรรม 

 4. การจดัสภาพแวดลอ้ม 

 5. ความสมัพนัธโ์รงเรียนกบัชุมชน 

  ทงั 5 องค์ประกอบนี ควรตอ้งดาํเนินไปพร้อมๆ กนั และมีความสัมพนัธ์กนัทงัหมด  

การส่งเสริมจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียนจึงจะบรรลุเป้าหมายตามทีคาดหวงัไว ้ภาระหน้าที

ของโรงเรียนมิได้มีแต่การจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะพืนฐานในการ

ดาํรงชีวิตเท่านัน หากแต่มีความรับผิดชอบทีจะต้องสร้างคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดี  

มีคุณธรรม ให้แก่เยาวชนทีจะออกไปเป็นสมาชิกของสังคมอีกดว้ย โรงเรียนจึงตอ้งทาํหน้าทีจดั

กระบวนการทงัมวล เพือเสริมสร้างและปลกูฝังจริยธรรม ค่านิยมอนัดีงาม เพือนาํไปสู่ชีวิตทีดีขึน 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ การส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน หมายถึง การจดักิจกรรมเกียวกบัการ

ส่งเสริมใหเ้กิดจริยธรรมแก่นกัเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

โรงเรียน โดยใชกิ้จกรรมอบรมจริยธรรม กิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมรักษา

ความสะอาด กิจกรรมสะสมความดี เพือใหน้กัเรียนมีจิตสาํนึกในความเป็นผูมี้ระเบียบวินัย มีความ

ซือสตัยแ์ละมีการรักษาความสะอาด อนัจะเป็นแนวทางในการนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั

ของตนเองในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นคนดีของสงัคม 

 2.2.2 แนวคดิเกยีวกบัการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน  

การศึกษาขนัพืนฐานสาํคญัของบุคคลและสงัคมส่วนรวม ความสาํคญัของการศึกษาตามกฎปฏิญาณ

สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนกาํหนดว่าทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตอ้งเป็นการบงัคับ 

การศึกษาจะตอ้งเพือพฒันาบุคลิกภาพของมนุษยอ์ย่างเต็มที ยงัความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

ส่งเสริมความเขา้ใจระหว่างประชาชาติ กลุ่มเชือชาติและศาสนา ความสาํคญัของการ ศึกษาจึงเป็น
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ปัจจยัพืนฐานปัจจยัหนึงในการดาํรงชีวิต การจดัการศึกษาทีตอ้งคาํนึงถึงสังคม แวดลอ้มและปัจจยั

อืนๆ ทีเกียวขอ้งทนัสมยั 

 แนวคิดและวิธีปลูกฝังจริยธรรมทีเป็นสากล ได้รับการยอมรับทวัไป มีอยู่ 4 แนวคิด 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา้ 457) คือ 

1. การปลกูฝังจริยธรรมดว้ยการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 

 วิธีการปลกูฝังจริยธรรมตามแนวคิดนี จะช่วยให้นักเรียนเกิดความกระจ่างใน ความเชือ 

ทศันคติในพฤติกรรมและในความรู้สึกของตนเอง หน้าทีของครูในการปลูกฝังค่านิยมคือการชีนาํ

หรือจดัการใหน้กัเรียนเกิดการฉุกคิดขึนมาว่า ความเชือทศันคติ พฤติกรรมและความรู้สึกของตนต่อ

สิงหนึง ๆ นนัเป็นไปตามเกณฑ ์7 ประการต่อไปนีหรือไม่ 

   1.1 เกิดจากการเลือกของตนอยา่งอิสระหรือไม่ 

   1.2 ไดพิ้จารณาทางเลือกอืน ๆ หรือไม่ 

   1.3 ไดพิ้จารณาผลของทางเลือกต่างๆ หรือไม่ 

   1.4 มีความภาคภูมิใจหรือยนิดีในสิงทีตนเลือกหรือไม่ 

   1.5 จะยนืยนัการตดัสินใจเลือกของตนเองอยา่งเปิดเผยหรือไม่ 

   1.6 จะทาํตามทีตนตดัสินใจเลือกหรือไม่ 

   1.7 จะกระทาํซาํอีกหรือไม่  

  2.  การปลกูฝังจริยธรรมดว้ยเหตุผล (Moral Reasoning) 

 วิธีการปลกูฝังจริยธรรมตามแนวคิดนี เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มีเกณฑ์การตดัสินความ

ถูกผิดด้วยเหตุผลในระดับสูงและอย่างน้อยก็ให้อยู่ในระดับกฎเกณฑ์ของสังคม การพฒันา

จริยธรรมกระทาํไดโ้ดยการเปิดโอกาสให้บุคคลรับรู้ทกัษะของผูอื้น ซึงมีจริยธรรมอยู่ในขนัทีสูง

กว่า และเปิดโอกาสให้บุคคลทดลองและแสดงบทบาทของผูอื้นทีมีต่อบุคคลนัน เพือให้มีโอกาส

เกิดขดัแยง้กบัโครงสร้างจริยธรรมของตนเอง ในจงัหวะทีเกิดความขดัแยง้นี จะช่วยใหบุ้คคลพฒันา

เหตุผลทางจริยธรรมสูงขึนได ้

  3.  การปลกูฝังจริยธรรมดว้ยการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 

 วิธีปลูกฝังจริยธรรมตามแนวคิดนี หากตอ้งการปลูกฝังพฤติกรรมใดก็ต้องจดัเงือนไข 

ต่าง ๆ เพือให้ผูก้ระทาํพฤติกรรมนันไดแ้รงเสริมและถา้หากต้องการลดพฤติกรรมใดก็ตอ้งจัด 

เงือนไขต่าง ๆ เพือใหผู้ก้ระทาํพฤติกรรมนนัไม่ไดรั้บแรงเสริมหรืออาจไดรั้บการลงโทษก็ได ้

 4.  การปลกูฝังจริยธรรมดว้ยการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning)  

  วิธีการปลกูฝังจริยธรรมตามแนวคิดนี คือการจดัประสบการณ์ทงัทางตรงและทางออ้ม 

ซึงไดแ้ก่ตวัอยา่งและคาํบอกใหผู้เ้รียนเกิดความเชือว่าพฤติกรรมอะไรนาํไปสู่ผลกรรมอะไรและผล

กรรมนนัน่าปรารถนาเพียงใดการปลกูฝังจริยธรรมอาจกระทาํในขนัตอนต่อไปนี  
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  4.1  เงือนไขการเสริมแรงและเงือนไขการลงโทษแก่นักเรียน เช่นเดียวกบัการปรับ

พฤติกรรม (Behavior Modification) 

  4.2  จัดอภิปรายเพือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากความเห็นของบุคคลต่างๆ เกียวกับ

ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมและผลกรรม และความน่าปรารถนาหรือไม่ปรารถนาของผลกรรม

ต่าง ๆ  

   4.3  จดัผูเ้รียนเห็นตวัอยา่งการปฏิบติัจริงทีสอดคลอ้งกนั 

   4.4. สร้างเงือนไขให้มีการนิยมยกย่องผูก้ระทาํพฤติกรรมทีดีและในขณะเดียวกัน 

ประณามผูก้ระทาํพฤติกรรมไม่ดีเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆและจาก

ตวัอยา่งการไดรั้บการ เสริมแรงและการถกูลงโทษของบุคคลต่าง ๆ (กีรติ บุญเจือ, 2523, หนา้ 357) 

ตามหลกัพระพุทธศาสนา มองวธีิฝึกจริยธรรม เป็น 2 ส่วน คือ 

   1.  ฝึกจากภายนอกเขา้สู่ภายใน เป็นกระบวนการฝึกกาย วาจา ใจ ซึงส่งผลไปยงั

จิตใจ โดยการสาํรวมระวงัทางกาย วาจา ใหอ้ยูใ่นขอบเขตแห่งศีลสิกขา 

   2. ฝึกจากภายในออกสู่ภายนอก เป็นการฝึกจิตสิกขาโดยตรง ฝึกจิตให้มี

กรรมฐาน มีสติ จนเกิดความสงัวรระวงั จะไดท้าํอะไรไม่ผดิพลาด 

 แนวคิดและวิธีการปลกูฝังจริยธรรมพุทธวิธี พระพุทธเจา้มีวิธีสอนหลายแบบอย่างทีน่า

สงัเกตและพบบ่อยไดแ้ก่วิธีต่อไปนี  

  1.  แบบโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการหรือการคิดเป็น เป็นองค์ประกอบสาํคญัเป็น

อยา่งยงิในการดาํเนินชีวิตทีถกูตอ้ง เพราะการคิดเป็นศนูยร์วมของสารสนเทศ อนัเป็นจุดเริมตน้ของ

การรับขอ้มูลข่าวสารเพือนาํมาวินิจฉัยและนาํขอ้มูลเหล่านันไปปรุงแต่งและใชใ้นลกัษณะต่าง ๆ 

กนั เป็นการนาํไปสู่การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ถกูตอ้งดีงามโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดถูกวิธี รู้จกั

คิดหรือคิดเป็น เป็นปัจจยัภายในทาํใหค้นเกิดสมัมาทิฏฐิ อนัไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็น

และค่านิยมทีถกูตอ้งดีงาม ทาํใหเ้กิดการพดูและการกระทาํทีดีงามมีวิธีคิด 10 วิธี คือ 

   1.1  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั 

   1.2  วิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบ 

   1.3  วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ (คิดเพือรู้เท่าทนั รู้ว่าสิงต่าง ๆ เกิดขึนเองและดบัไปเอง) 

   1.4  วิธีคิดแบบอริยสจั (คิดแบบแกปั้ญหา) 

   1.5  วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม 

   1.6 วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ (คิดให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างหลักการกับ

จุดมุ่งหมาย) 
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   1.7  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก(คิดบนพืนฐานทุกสิงในโลกนีมีทงัส่วนดีและ

ส่วนเสีย) 

   1.8  วิธีคิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั 

   1.9  วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม (คิดถึงแต่สิงทีดี) 

   1.10 วิธีคิดแบบวิภชัชวาท (คิดแยกแยะออกใหเ้ห็นทีละดา้น) 

  2.  แบบสากัจฉาหรือการสนทนา วิธีนีพระพุทธเจ้าใช้เมือผูม้าเฝ้าหรือทรงพบ ยงัไม่

เลือมใสในพระพุทธศาสนา ยงัไม่รู้ไม่เขา้ใจในหลกัธรรม ในการสนทนาพระพุทธเจา้จะเป็นฝ่าย

ถามนาํคู่สนทนา 

  3. แบบบรรยาย ทรงใชใ้นการประชุมใหญ่ ในการแสดงธรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ คนหมู่

มากทีมีพืนฐานประเภทและระดบัใกลเ้คียงกนัพอทีจะใชบ้รรยาย อนัเป็นแบบกวา้ง ๆ ได ้

  4. แบบตอบปัญหาสาํหรับผูที้สงสยัใคร่รู้ในขอ้ธรรมต่าง ๆ  

 5. แบบวางกฎขอ้บงัคบั พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบท (วางกฎขอ้บงัคบั) โดยแถลง

วตัถุประสงคใ์นการบญัญติั โดยความเห็นพร้อมกนัของสงฆ ์จะไม่ทรงบงัคบัเอาโดยพลการ 

 6. การยกอุทาหรณ์ การเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมาและการเล่านิทานชาดก พระพุทธเจา้

ทรงยกอุทาหรณ์ เปรียบเทียบ อุปมาและเล่านิทานประกอบการบรรยายธรรมเสมอ เพือช่วยให้

เขา้ใจไดง่้าย เห็นจริง เป็นรูปธรรม และมีความเพลิดเพลิน จาํแม่น  

  7. การทาํเป็นตวัอยา่ง วิธีสอนทีดีทีสุดอยา่งหนึง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการทาํ

เป็นแบบอยา่ง ซึงเป็นการสอนแบบไม่ตอ้งพดู  

  8. การลงโทษและใหร้างวลั พระพุทธเจา้ทรงใชก้ารยกยอ่งชมเชยในรูปของการยอมรับ

ความดีของผูน้นั ใหเ้ขามนัใจในการกระทาํความดีของตนบางทีก็ทรงชม เพือให้ถือเป็นแบบอย่าง 

(สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ , 2543, หนา้ 358) 

 วิธีฝึกอบรมเพือยกระดบัจิตใจบุคคล วิธีส่งเสริมการพฒันาจริยธรรมในระบบการศึกษา 

ทาํไดห้ลายวิธี (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2524, หนา้ 188) ดงัรายละเอียดดงันี 

 1.  การใหค้วามรู้ขนัสูง เริมจากการศึกษาพฒันาการทางจริยธรรมของเด็กเล็กตามทฤษฎี

ของเพียเจท์ก่อน แลว้ให้ความรู้ขนัสูงขึนกว่าเดิมและเหตุผลใหม่ทีเหนือกว่าทีเคยเป็นอยู่ เด็กจะ

นาํไปเปรียบเทียบกบัเหตุผลเดิม และจะเกิดความขดัแยง้หรือความไม่สมดุลทางความคิด ความไม่ 

สมดุลนีจะเป็นเครืองกระตุน้ใหเ้ด็กมีการปรับปรุงโครงสร้างทางความคิดของตน เพือให้เกิดความ

สมดุลขึนใหม่ จะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจและยอมรับเหตุผลในขนัสูงกว่าเดิมได ้
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 2.  การอบรมทางศาสนา เด็กควรได้รับการอบรมทางศาสนา เพือประโยชน์ในการ

พฒันาการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมและยบัยงัมิให้ทศันคติทีมีต่อคุณธรรมลดลง ลดความเห็นแก่ตวั

และเพิมความเห็นแก่ส่วนรวมและมนุษยชาติขึน 

 3.  การใหแ้สดงบทบาท การใหเ้ด็กแสดงบทบาทเป็นตวัสาํคญัในเรือง ทีมีปัญหาขดัแยง้

ทางจริยธรรม จะเป็นเครืองช่วยให้เด็กมีความผูกพนัใกลชิ้ดกบัปัญหาของตวัเองเหมือนกับเป็น

ปัญหาของตนเอง เด็กทีไดรั้บคาํแนะนาํ สภาวการณ์ ใชเ้หตุผลทางคุณธรรมจริยธรรมทีสูงกว่าจะมี

การพฒันาการทีเหนือกว่าอีกคนหนึง 

 4.  การใชอิ้ทธิพลของกลุ่มเพือน ให้เกิดความคลอ้ยตาม การยกระดบัจิตใจของเด็กนัน

อาจไดจ้ากกลุ่มเพือน ซึงแสดงออกทางจริยธรรมในระดบัเดียวกนั เด็กจะยึดเพือนเป็นแบบอย่าง

และคลอ้ยตามลกัษณะของเพือน ซึงตรงกบัทฤษฎี Psychosocial developmental stage ของเอริสนัว่า 

“กลุ่มบุคคลทีเป็นศนูยก์ลางความผกูพนัและอิทธิพลต่อการพฒันาการของคนทีมีอายุ 13-20 ปี คือ

เพือนรุ่นเดียวกนั เพือนต่างกลุ่มหรือผูที้ตนถือเป็นแบบ ดงันัน กลุ่มเพือนจะเป็นสือเสนอความรู้

และเหตุผลใหใ้นระดบัทีสูงกว่าทีมีอยูเ่ดิม (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2540, หนา้ 165) 

 5.  การใหเ้ลียนแบบจากตวัแบบ การจดัใหเ้กิดการเลียนแบบเป็นวิธีการศึกษาแบบหนึงที

มนุษยใ์ชเ้รียนรู้สิงต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั เด็กในวยัรุ่น (อายุ 13-20 ปี) จะถือตวัแบบดว้ยความ

ผกูพนัทีบริสุทธิและจงรักภกัดี ผูที้มีลกัษณะดึงดูดและมีอิทธิพลต่อเด็กคือ พ่อแม่ ผูใ้หญ่ทีนับถือครู

อาจารยแ์ละเพือน (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2524, หนา้ 189) 

 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีความคาดหวงัทีสําคัญ 

เกียวกับคุณภาพของผูเ้รียนว่า ให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตยภายใตก้ารปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข การทีจะบรรลุตามเป้าหมายดงักล่าว 

จาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการคือ  

 1.  ความรู้ 

 2.  ทกัษะกระบวนการ 

 3.  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

 ดงันนั จึงมีสาระที 1 เกียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีมาตรฐานทงัสิน 3 มาตรฐาน 

เพือเป็นเครืองวดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนทงั 2 ช่วงชนั ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

2544 และสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก ไดว้ิเคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธ 

ศาสนากบัสงัคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา้ 457) ดว้ยเหตุผลดงันี 

 1.  พระพุทธศาสนาเป็นจริยศึกษา เพือรับมือกบัปัญหาของยคุพฒันา 

 2.  พระพุทธศาสนาเป็นระบบจริยธรรมทีต่อติดกบัพืนฐานเดิมของสงัคมไทย 
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 3.  ชาวพุทธควรมีสิทธิเรียนจริยศึกษาแบบพุทธ  

 4.  สงัคมไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบในการจดัจริยศึกษาทีมีเอกภาพ 

 5.  สงัคมไทยไม่มีเหตุผลทีจะไม่สอนจริยศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา 

 6.  การเรียนพระพุทธศาสนาเพือมาร่วมอยูแ่ละร่วมพฒันาสงัคมไทย 

 7.  การศึกษาเพือสร้างชนชนัสาํหรับมาพฒันาสงัคมไทย 

 เพราะฉะนัน สังคมไทยเป็นสังคมทีมีการประพฤติปฏิบติัตามแนวพุทธ จึงตอ้งศึกษา

คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพุทธ ซึงมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ มีพระธรรม  

คาํสอนของพระองคเ์ป็นหลกัในการพฒันาตนเองทงักาย วาจาและใจ อนัเป็นผลทาํให้พฤติกรรมที

แสดงออกเป็นพุทธจริยา พระอริยสงฆเ์ป็นผลการในการประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวินัยใน 

พระพุทธศาสนา ซึงแนวทางในการปฏิบติัคุณธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นอกาลิโก ไม่จาํกัด 

กาลเวลา ทนัสมยั ทุกยคุ ทุกสมยั ดงันนั การศึกษาพระธรรมอนัเป็นคุณธรรม แลว้น้อมมาไวใ้นใจ 

จะเกิดจริยธรรมในการประพฤติปฏิบติั จึงไม่สามารถแยกกนัออกว่า จะตอ้งศึกษาจริยธรรมหรือ 

คุณธรรมก่อนได ้เพราะคนมีคุณธรรม จึงเกิดจริยธรรมตามมาในพฤติกรรมทีแสดงออก (สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หนา้ 358) 

  

2.3 การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน 

 การดาํเนินการจดัการศึกษาในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายทีสาํคญัเพือพฒันาเยาวชนไทยให้

เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

รู้จกัพึงตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืองประการหนึงและมี

คุณธรรม มีวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที เสรีภาพ ความเคารพ

กฎหมาย ความเสมอภาคและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หน้า 457) อีกประการหนึงซึงจุดมุ่งหมายจะประสบความสาํเร็จได้

หรือไม่ขึนอยูก่บัการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นสาํคญั โดยมีครูในสถานศึกษานนัๆ

เขา้ร่วมดาํเนินงานดว้ย การดาํเนินการจึงจะบรรลุผล ดงัทีพุทธทาสภิกขุ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า 

“การศึกษาดี คือ มีการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะจะสาํเร็จประโยชน์ต่อนักเรียนไดจ้ริง

ตอ้งมี 3 องคป์ระกอบคือ มีครูดี มีการสอนดี และมีสิงแวดลอ้มดี (พุทธทาสภิกขุ, 2530, หน้า 198) 

สอดคลอ้งกบั แสง จนัทร์งาม ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนว่า

จะตอ้งเอาใจใส่กบัสิงต่อไปนี 
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 1.  ตัวจริยธรรม หมายถึงคุณภาพจิตทีมีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน การสอน

จริยธรรมตอ้งมุ่งทีจิตใจ ไม่ใช่มุ่งควบคุมคาํพูดและการกระทาํ จริยธรรมเป็นสิงทีส่งเสริมความ

เจริญแก่ตนเอง เสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างมนุษยแ์ละส่งเสริมชาติบา้นเมือง 

 2.  จุดมุ่งหมายของการสอนจริยธรรม ครูตอ้งพยายามให้เด็กสามารถจดจาํขอ้เท็จจริง 

เขา้ใจ เกิดความเปลียนแปลงความเห็น ทศันคติและอารมณ์ ตลอดจนการกระทาํต่างๆไปในทางทีดี 

 3.  ครูสอนจริยธรรม ตอ้งศึกษาคน้ควา้ในเนือหาของจริยธรรมจนเกิดความซาบซึงเพือ

โนม้นา้วจิตใจเด็กใหเ้กิดความสนใจ และครูควรกระทาํตนเป็นแบบอย่าง สร้างศรัทธาแกเ้ด็กและ

เรียนรู้สภาพส่วนตวันกัเรียนเท่าทีสามารถทาํได ้

 4.  การสอนจริยธรรมมีทงัในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในห้องเรียนครูตอ้งมีการ

เตรียมการสอน ทบทวนและสรุปเป็น ตอ้งสามารถจูงใจผูเ้รียนให้มีความสนใจในเนือหาและสรุป

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ นอกหอ้งเรียน ตอ้งมีการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนในทนัทีทีมีโอกาส  

 5.  การประเมินผล ทาํโดยการทดสอบ จากความจาํ ความเขา้ใจ และความเปลียนแปลง

ในพฤติกรรมไปในทางทีดี (แสง จนัทร์งาม, 2534) 

 สําเริง เฉลิมเผ่า (2544, หน้า 158) ไดก้ล่าวโดยสรุปว่า การทีโรงเรียนจะฝังคุณธรรม 

จริยธรรมใหก้บัเด็กนนั จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 1.  การบริหารโรงเรียน ได้แก่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่เด็กนักเรียน การกาํหนด

ระเบียบ ขอ้บงัคบั การควบคุม ติดตามผล ฯลฯ เป็นตน้ 

 2.  การจดัสภาพแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนของครู 

 3.  การสอนของครู 

 4.  การจดักิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

 จากแนวคิดดังกล่าว ทาํให้สอดคลอ้งกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน(กระทรวงศึกษาธิการ) ซึงเป็นโรงเรียนทีพฒันาการดาํเนินการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนโดยตรงอีกแบบหนึง ประกอบดว้ย 

 1.  การบริหารจดัการโรงเรียน 

 2.  การจดัการเรียนรู้ 

 3.  การจดักิจกรรม 

 4.  การจดัสภาพแวดลอ้ม 

 5.  ความสมัพนัธโ์รงเรียนกบัชุมชน 
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 ดงันนั จากการศึกษาแนวคิด นโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

แนวทางการดาํเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ และงานวิจยัอืน ๆ สรุปไดว้่า การดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรมนกัเรียน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการครูเกียวกบัการดาํเนินงานสนับสนุน

ให้นักเรียนเกิดการพฒันาจริยธรรมมี 5 ดา้น ตามทีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึงเป็นโรงเรียนทีพัฒนาการ

ดาํเนินการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนโดยตรงอีกแบบหนึง ดงันี 

 2.3.1 การบริหารจดัการ 

 การบริหารจดัการ หมายถึง การกาํหนดนโยบาย หลกัการ เป้าหมาย แผนงาน แนวปฏิบติั 

ตลอดจนวิธีการดาํเนินการ เพือใหบ้รรลุเป้าประสงคใ์นการจดัการศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษาใหป้ระสบผลสาํเร็จ อนัทาํใหน้กัเรียนผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม ดงันัน กิจกรรมต่าง ๆ ทีจดั

ขึนในโรงเรียน เป็นสิงทีจะช่วยใหกิ้จกรรมนนัประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย (Goal) ได ้ขึนอยู่กบั

ผูบ้ริหารโรงเรียนว่าจะใชว้ิธีการบริหารไดถ้กูตอ้งเหมาะสม เพียงใด ผูบ้ริหารโรงเรียนทีมีคุณภาพ

ยอ่มทาํการบริหารไดอ้ย่างมีหลกัเกณฑ์ และมีขนัตอนในการดาํเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม กิติมา 

ปรีดีดิลกไดร้วบรวมหลกัการบริหารการศึกษาพอสรุปได ้ดงันี  

 1.  ตอ้งกาํหนดนโยบายไวช้ดัเจน เพือใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจและปฏิบติังานตามนโยบายได้

ถกูตอ้ง 

 2.  จดับุคคลใหรั้บผดิชอบในการทาํงานนนั ๆ โดยตรง 

 3.  ระบุหนา้ทีการทาํงาน ความสาํคญัในการปฏิบติังาน การแบ่งปันทรัพยากรและการ

ประสานงานไวอ้ยา่งกระจ่างชดั 

 4.  มีระบบการทาํงานอยา่งเหมาะสม 

 5.  จดัใหห้น่วยงานสนองต่อภาวะเปลียนแปลงอยูเ่สมอ 

 6.  มีการอาํนวยการทีดี 

 7.  หาบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบังาน 

 8.  ความรับผดิชอบตอ้งมีสิทธิและอาํนาจควบคู่ไปดว้ย 

 9.  การออกคาํสงั ควรทาํตามลาํดบัขนัในสายการบงัคบับญัชา 

 10. มีการวางแผนในการทาํงานทุกขนัตอน 

 11. คาํนึงถึงหลกัการประสานงาน เพือใหง้านกา้วหนา้และคล่องตวั 

 12. จะตอ้งสร้างงานและติดตามงาม 

 13. พิจารณาความดีความชอบดว้ยความยติุธรรม 
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 14.  คาํนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ทีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน เช่น ขวญั 

และกาํลงัใจ การสือสาร ความขดัแยง้ และความพึงพอใจในการทาํงาน 

 15. วางใหเ้หมาะสม มีลกัษณะการเป็นผูน้าํอยา่งแทจ้ริง 

 กติมิา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 158) การกาํหนดนโยบายเพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นกัเรียนในโรงเรียน คณะครูตอ้งมีความคิดเห็นสอดคลอ้งเป็นแนวเดียวกนั และตอ้งสอดคลอ้งกบั

นโยบายของหน่วยเหนือ 

 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนมาก สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน ซึงเป็นหน่วยงานทีกาํหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณให้โรงเรียนในสังกดัได้

ปฏิบติัตาม และสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดนโยบายในการประกัน

คุณภาพการศึกษาดา้นมาตรฐานคุณภาพนกัเรียนไวด้งันี 

 นกัเรียนทีมีคุณภาพตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณลกัษณะทีเหมาะสมอยา่งรอบดา้นทงัความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ สุขภาพกายและจิตทีดี และคุณธรรมจริยธรรม จากคุณลกัษณะดงักล่าวจึงได้

กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับประถมมธัยมศึกษา และระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 9 มาตรฐาน 20 ตวับ่งชี ทงันี ทีเกียวกบัจริยธรรม มี 1 มาตรฐาน 4 ตวั

บ่งชี ดงันี 

 มาตรฐานที 8 นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 

 ตวับ่งชีที 1 ความปรารถนาใหผู้อื้นมีความสุขรู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ 

 ตวับ่งชีที 2 ความซือตรงต่อหนา้ทีและความถกูตอ้ง 

 ตวับ่งชีที 3 การใชสิ้งของและทรัพยสิ์นอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

 ตวับ่งชีที 4 การปฏิบติัหนา้ทีทีรับผดิชอบดว้ยความมุ่งมนั รอบคอบและถกูตอ้ง 

 จากนโยบายดงักล่าวจะเห็นว่าในมาตรฐานที 8 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐาน กาํหนดให้โรงเรียนในสังกดัส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิตอย่างมี

ความสุขใหก้บันกัเรียน ซึงคุณธรรมจริยธรรมเหล่านีไดแ้ก่ ความมีเมตตา ความมีระเบียบวินยั ความ

รับผิดชอบ ความซือสัตย ์ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความประหยดัและความกตัญ ูกตเวที  

จดัหมวดหมู่ได ้2 ประการ ดงันี 

 1.  ความไม่เห็นแก่ตัว ได้แก่ การแบ่งปัน ความปรารถนาดี ความเห็นแก่ประโยชน์ 

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั ความเมตตากรุณา และความกตญั ูกตเวที 

 2.  ความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ ความมุ่งมนัตงัใจปฏิบติัหน้าทีดว้ยความพากเพียร ละเอียด 

รอบคอบ ความซือสัตยต่์อหน้าที เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง ความตรงต่อเวลา และการ 

ยอมรับผลการกระทาํของตนเองเสมอ 
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 นอกจากนีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษา

เพือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีสาระสอดคลอ้งกบัความหมาย

และหลกัการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไวท้งัหมด 27 มาตรฐาน 91 ตวับ่งชี 

ส่วนมาตรฐานด้านผูเ้รียน ได้ดาํเนินการพฒันาผูเ้รียน โดยเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา อารมณ์และสงัคม โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีคามสามารถตามศกัยภาพและมีความสุขมี 

12 มาตรฐาน 38 ตวับ่งชี ในทีนีทีเกียวกบัคุณธรรมจริยธรรม มี 1 มาตรฐาน 4 ตวับ่งชี ดงันี 

 มาตรฐานที 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์

  ตวับ่งชีที 1  มีวินยัมีความรับผดิชอบและปฏิบติัตนตามระเบียบและหลกัธรรมเบืองตน้

ของแต่ละศาสนา 

  ตวับ่งชีที 2  ซือสตัยสุ์จริต 

  ตวับ่งชีที 3 มีความเมตตากรุณา เอือเฟือเผอืแผ ่และเสียสละเพือส่วนรวม 

  ตวับ่งชีที 4 ประหยดั ใชสิ้งของและทรัพยสิ์นทงัของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยดั

และคุม้ค่า 

 นอกจากการกาํหนดนโยบายแลว้ การบริหารโรงเรียนเพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ตอ้งประสานร่วมมือกับองค์กรอืน เช่น สือมวลชน วดั ชุมชน ดังทีสมาคมการนิเทศและพฒันา

หลกัสูตร (Association for Supervision and Curriculum Development) (อา้งถึงใน สุรศกัดิ นานานุกูล, 

2541, หน้า 185) สรุปข้อเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน สําหรับผูบ้ริหาร

การศึกษาดงันี 

 1.  ควรเพิมการสอนและการพฒันาทางคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตร 

 2.  ควรมีความร่วมมือในการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมระหว่างครู ผูป้กครอง 

สือมวลชน และองค์กรทางศาสนา เพือสร้างสภาพแวดลอ้มทีสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 3.  กาํหนดบทบาทและหน้าทีของครูและผูบ้ริหารการศึกษาในการเรียนการสอนวิชา 

ศีลธรรมจริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สะดวกต่อการปฏิบติั 

 4.  เพิมการเรียนการสอนวิชาศีลธรรม จริยธรรมในสถาบนัการผลิตครู และการฝึกการ 

อบรมครูประจาํการ 

 5.  ฝึกสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจในการสอนศีลธรรม จริยศึกษา 

 6.  ประเมินบรรยากาศทางคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และพฤติกรรมของเด็กอย่าง

สมาํเสมอ เพือการปรับปรุงและพฒันา 
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ทีกล่าวมานี เป็นแนวความคิดการบริหารทีเน้นนโยบายทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริม จริยธรรมใน

โรงเรียนโดยตรง ประเด็นดงักล่าวผูบ้ริหารสถานศึกษาควรกาํหนดนโยบายส่งเสริมจริยธรรม

ดงัต่อไปนี 

 1. ใหค้รูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน 

 2. ใหค้รูกวดขนันกัเรียนทงัดา้นความรู้และความประพฤติ 

 3. ใหค้รูเวรประจาํวนักล่าวอบรมความประพฤตินกัเรียนก่อนเขา้ชนัเรียน 

 4. ใหค้รูยกยอ่งหรือมอบรางวลัแก่นกัเรียนทีมีความประพฤติดี 

 5. ใหค้รูประจาํชนัไปเยยีมบา้นนกัเรียนทุกคนในชนั เพือติดตามผลการเรียนและความ

ประพฤติ 

 6. เชิญผูน้าํทอ้งถินทีถือปฏิบติัคุณธรรมมาร่วมใหข้อ้คิดหรือเป็นวิทยากรอบรมนกัเรียน 

 7. ใหค้รูสงัเกต ติดตามความประพฤตินกัเรียนทงัในและนอกหอ้งเรียน 

 8. กาํหนดระเบียบโรงเรียนว่าดว้ยจรรยามารยาทนกัเรียน 

 9. ใหค้รู นกัเรียน ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ร่วมกบัวดัและชุมชน 

 10.ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมช่วยเหลือ หรือบริการในงานกุศลทีวดัไดจ้ดัขึน 

 การกาํหนดคุณลกัษณะดงักล่าว ควรจะใหค้รอบคลุมสภาพแวดลอ้ม การนิเทศ การสอน

และการจดักิจกรรมนกัเรียน เพือใหก้ารดาํเนินงานในโรงเรียนสอดคลอ้งเป็นรูปแบบการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง และควรกาํหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อกัษรในรูปแบบของ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยงิโครงการมีเป้าหมายทีชดัเจนเป็นทียอมรับและเกิดจากความ

คิดเห็นของทุกคนทงัภายในและนอกสถานศึกษา ยงิจะทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทุกประเภททีจดัขึน

ทุกคนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจเกิดความรู้สึกทีจะดาํเนินการ เสียสละและทุ่มเทจิตใจมุ่งมนัให้เกิดผล

สาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

 สรุปไดว้่า ในการบริหารการศึกษานันความสาํคญัอยู่ทีนโยบายเป็นอนัดบัแรก เพราะ

นโยบายเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดทิศทางในการปฏิบติัใหไ้ปสู่เป้าหมายแห่งความสาํเร็จ ดงันัน 

การดาํเนินงานของทุกส่วนทีเกียวขอ้ง จะตอ้งพยายามปฏิบติัให้สอดคลอ้งและสนับสนุนกนัการ 

ส่งเสริมจริยธรรมก็เช่นเดียวกนั จะดาํเนินการเป็นผลสาํเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

ยอ่มขึนอยูก่บัการกาํหนดนโยบายของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นสาํคญั  

 สาโรช บัวศรี (2522, หนา้  370) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวทางปฏิบติัเพือบรรลุถึงจริยธรรมทีพึง

ประสงคไ์ดต้อ้งกาํหนดนโยบายพืนฐานเกียวกบัจริยธรรมไว ้และกาํหนดวิธีการสอนจริยธรรมให้

เป็นไปตามนโยบายนนั การส่งเสริมจริยธรรมโรงเรียนขึนอยูก่บันโยบายและโครงสร้าง การบริหาร
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ของโรงเรียน ทีจะต้องกาํหนดนโยบายให้ชดัเจนออกมา เพือเป็นบรรทดัฐานในการดาํเนินการ 

กิจกรรมจริยธรรมทุกรูปทีจดัขึนในโรงเรียน  

 สมพงษ์ เกษมสิน (2530, หนา้ 376) ในภาพรวม การส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนจะตอ้ง

ดาํเนินงานในรูปแบบกระบวนการ การประสานสมัพนัธที์ต่อเนือง กล่าวคือ บูรณาการสิงทงัปวงใน

โรงเรียน ไดแ้ก่ บุคลากรทุกคน สภาพแวดลอ้ม การจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรม นักเรียน

และอืน ๆ เหล่านี ตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นไปใน แนวทางหรือนโยบายเดียวกนั คือเอือต่อการส่งเสริม

จริยธรรมนกัเรียนเป็นสาํคญั 

 โดยในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามหมายของการบริหารจดัการ หมายถึง การกาํหนด

นโยบาย หลกัการ เป้าหมาย แผนงาน แนวปฏิบติั การให้ครูประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี

แก่นักเรียน กาํหนดแผนการนิเทศติดตาม สนับสนุนและประเมินผลในการดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรม การจดัทาํโครงการยกย่องคนดีและบุคลากรทีประพฤติปฏิบติัตนดา้นจริยธรรมให้เป็น

บุคคลดีเด่นหรือเป็นตัวอย่าง การจัดทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียน การแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การใหค้รูเอาใจใส่ กาํกบั 

ดูแล ติดตามนักเรียน ทังการแต่งกาย คาํพูด และความประพฤติทุกครังทีเขา้ทาํการสอน การให้

บุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการ

ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน จัดทาํโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน การกาํหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน และการให้ครูจดัการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้คู่ คุณธรรม 

จริยธรรมและสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 

 2.3.2  การจดัการเรียนการสอน 

  การจดัการเรียนการสอน คือ การแนะนาํ การสอน การสงัเกต การติดตามผล การปฏิบติั

เพือเป็นแบบอยา่งในกระตุน้ จูงใจ ใหเ้กิดการปรับปรุง พฒันา กระบวนการจดัการเรียนการสอนให้

มีลกัษณะทีเหมาะสมต่อการดาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ให้เป็นผูถึ้งพร้อมทงั

ความรู้มีคุณธรรมในจิตใจและมีจริยธรรมในดีงามในการแสดงออกทางพฤติกรรม ดังนันการ

จดัการเรียนการสอนของครูจึงเป็นเครืองมือทีสาํคญัต่อการส่งเสริมจริยธรรมของ นักเรียน เพราะ

การเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ย่อมขึนอยู่กบัการ

จดัการเรียนการสอนของครู  

 สุภา มาลากุล ณ อยุธยา (อา้งถึงในธีระพร อุวรรณโณ, 2530, หน้า 46) เชือว่าครูใน

สถานศึกษาเป็นบุคคลทีมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการปลกูฝัง จริยธรรมให้แก่นักเรียน และไดแ้สดง

ความคิดเห็น ในเรืองนีไวว้่าจริยธรรมไม่ใช่สิงทีไดม้าแต่กาํเนิด แต่เป็นเรืองทีจะตอ้งเรียนรู้ทีละเล็ก
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ทีละนอ้ย ตงัแต่เกิดจนกระทงัเป็นผูใ้หญ่ เด็กเรียนรู้สิงเหล่านีไดด้ว้ยตนเองและดว้ยการกระทาํของ

ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ทุกคนโดยเฉพาะครูมีความสาํคญัต่อการปลกูฝังจริยธรรมใหแ้ก่เด็ก 

 สงัคมส่วนมากมกัฝากความหวงัในเรืองการส่งเสริมจริยธรรมไวก้บัสถานศึกษาอาจเป็น

เพราะสถานศึกษามีบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถและเป็นแบบอย่างทีดีดา้น จริยธรรมหรือปู

ชนียบุคคล ซึงสถานศึกษาทงัในอดีตและปัจจุบนัต่างยอมรับหนา้ทีการส่งเสริม จริยธรรมดว้ยความ

เต็มใจ แต่ครูและสถานศึกษาก็ยงัไม่สามารถส่งเสริมจริยธรรมให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้สังคมยงั

มองว่าสถานศึกษายงัไม่ประสบความสาํเร็จในหนา้ทีนี ผลการวิจยัของ จิตประสงค ์ขาวเจริญ พบว่า  

ครูส่วนมากยงัใหค้วามสนใจต่อการ ส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนนอ้ย มกัมุ่งทีจะแกปั้ญหาอืน ๆ ทีคิด

ว่าสาํคญัและเร่งด่วนกว่า เช่น การแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอน การคิดคาํนวณ ซึงเป็นปัญหา

เกียวกบัความรู้ ความคิด (cognitive domain) และพบประเด็นทีสาํคญัว่า การทีครูไม่สนใจในการ

พฒันาลกัษณะนิสัย และจริยธรรมนันมีสาเหตุมาจากครูไม่ทราบวิธีสอดแทรกลกัษณะนิสัยทีดี

ให้แก่เด็ก ตลอดจนครูไม่ทราบว่า จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ทีจะปลูกฝังให้เด็กนันมี

อะไรบา้งทีเป็นจุดเนน้และมีความสาํคญั นอกจากนนั การกาํหนดแนวทางการจดัประสบการณ์ดา้น

จริยธรรมแก่นกัเรียน ยงัไม่มี รูปแบบทีดีทีสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ อภิชาต ิชัยบาดาล (2523, หนา้ 104) ทีพบว่าครูอาจารยใ์หค้วาม สนใจในการอบรม

สงัสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในวิชาทีตนเองสอนอยู่น้อยมาก มกัมุ่งสอนเนือหาสาระ

ในวิชาทีกาํลงัสอนอยู่ตลอดเวลา ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้การอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่

นกัเรียนอยูใ่นเกณฑน์อ้ย 

 การส่งเสริมจริยธรรมเป็นสาระทีเน้นไปในดา้นนามธรรม การทีจะก่อให้เกิดความรู้ 

ความเขา้ใจ จนถึงขนับูรณาการสู่การปฏิบติัจนเป็นลกัษณะนิสัย เป็นบุคลิกภาพเฉพาะตนไดน้ัน 

ตอ้งขึนอยู่กบัปัจจยัประกอบหลายประการ เช่น แรงจูงใจ เจตคติ ประสบการณ์ ศรัทธา การเห็น

แบบอยา่งทีดีจากครูหรือกลุ่มเพือน การไดเ้คยปฏิบติัจริง และการไดรั้บการส่งเสริมอยา่งต่อเนือง 

 ผลการวิจยั ชูจติร์ แช่มลาํเจยีก ไดร้วบรวมความคิดเห็นในเรือง การจดัการเรียนการสอน 

การจดักิจกรรมประกอบการสอนจริยธรรมไดด้งันี 

 1.  ควรจดัอบรม ครู อาจารยผ์ูส้อนวิชาศีลธรรม จริยธรรม 

 2.  ครู อาจารย ์ผูส้อน ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 

 3.  ควรพิจารณา ครู อาจารย ์ผูส้อนทีมีความถนดัในการจดัการเรียนการสอนวิชาเกียวกบั

จริยธรรมและมีคุณสมบติัทีเหมาะสม  

 4.  ควรสอนเนือหาเกียวกบัจริยธรรมในเชิงปฏิบติั 

 5.  ควรจดัสืออุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนเกียวกบัจริยธรรม 
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 6.  ควรใหมี้กิจกรรมทางศาสนา 

 7.  ควรใหมี้การยกยอ่ง ชมเชย ครูอาจารยที์ประพฤติดีเป็นแบบอยา่ง 

 8.  ควรใหมี้การประกวดมารยาทนกัเรียน โดยมีรางวลัเป็นกาํลงัใจดว้ย 

 9.  ควรมีการจดัการเรียนเนือหาเกียวกบัจริยธรรมแทรกไวใ้นทุกวิชา 

 10.  ควรใหผู้ส้อนทุกคนเนน้เนือหาจริยธรรมในวิชาอืน ๆ ดว้ย 

 11.  ควรจดัใหมี้เนือหาเกียวกบัจริยธรรมลงในหลกัสูตรทุกระดบัชนั 

 12.  ควรใหค้รูผูส้อนทุกคนร่วมกนัใหก้ารอบรมจริยธรรมแก่นกัเรียน 

 13.  ควรมีการศึกษานอกสถานทีหรือทศันศึกษาเกียวกบัจริยธรรม 

 14.  ผูส้อนควรปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้ทนัสมยัและหาความรู้ เทคนิคการ

สอน สือเพิมเติมเสมอ 

 15.  ควรจดัทาํเอกสารหรือคู่มือประกอบการจดัการเรียนการสอน 

 16.  ควรเชิญวิทยากรในทอ้งถินผูช้าํนาญการ ผูเ้ชียวชาญ ในเรืองจริยธรรมมาอบรมแก่

นกัเรียน 

 17.  ควรสอนหลกัการและแนวปฏิบติัทีถกูตอ้งของแต่ละศาสนา 

 18.  ควรติดตาม ประเมินผลจากพฤติกรรมนักเรียนและประเมินตามสภาพจริง อย่าง

สมาํเสมอ 

 นอกจากนี กระทรวงศึกษาธิการ กาํหนดในการจดัการเรียนรู้พระพุทธศาสนาไวว้่า

คุณลกัษณะของพระพุทธเจา้ มี 4 อยา่ง คือ 

 สนัทสัสนา อธิบายใหเ้ห็นชดัเจน แจ่มแจง้ เหมือนจูงมือไปดูใหเ้ห็นกบัตา 

 สมุทปนา ชกัจูงใหเ้ห็นจริง ชวนใหค้ลอ้ยตาม จนตอ้งยอมรับและนาํไปปฏิบติั 

 สมุตเตชนา เร้าใจใหแ้กลว้กลา้ บงัเกิดกาํลงัใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขนั มนัใจว่าจะทาํ

ใหส้าํเร็จได ้ไม่หวนัและยอ่ทอ้ต่อความเหนือยยาก 

 สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชืน ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบือและเปียมด้วยความหวงั 

เพราะมองเห็นประโยชน์ทีตนจะพึงไดรั้บจากการปฏิบติั 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2541, หน้า 152) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนจริยศึกษา 

พอสรุปไดว้่าการจดัการเรียนการสอนมีทงัแบบบูรณาการและจดัสอนแยกเฉพาะคุณธรรมทีตอ้ง

เนน้ จึงตอ้งจดัประสบการณ์สิงแวดลอ้มและบรรยากาศ ใหเ้อือต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนแต่ละระดบัชัน สิงทีควรตระหนักคือนักเรียนต้องมีความรู้สึกทีดีต่อการกระทาํ ซึงจะ

นาํไปสู่การปฏิบติั ควรจดัประสบการณ์และกิจกรรม ดงันี  
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 1.  นกัเรียนอยูใ่กลชิ้ดตวัอย่างทีดี เห็นการปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั เช่น ถา้ตอ้งการ

สร้างความสามคัคี การทาํงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ครูต้องสามคัคีกันและจัดประสบการณ์ให้ 

นกัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็นคณะ 

 2.  เสนอปัญหาให้นักเรียนคิด โดยใช้กรณีตัวอย่าง สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนใช ้

เหตุผลอยูต่ลอดเวลา 

 3.  แสวงหาแบบอย่าง กิจกรรมต่าง ๆ และวฒันธรรมทีดีงาม เช่น ศิลปะ ธรรมชาติ สิง 

เหล่านีขดัเกลาความคิดและจิตใจของนกัเรียนใหป้ระณีต ละเอียดอ่อน 

 4. ให้นักเรียนได้ศึกษาประสบการณ์จากวิชาการทีสามารถพฒันาค่านิยมได้ เช่น 

วิทยาศาสตร์ช่วยสร้างค่านิยมใหรั้กความจริงและมีเหตุผล 

 5. ใหน้กัเรียนทาํงานเป็นกลุ่มอย่างมีระบบ เช่น ตงัชมรมโดยอิสระ เพือให้นักเรียนได้

พฒันาคนบนพืนฐานของความถนดัและความสนใจ 

 ดังนัน จึงสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนหรือการให้การอบรมทีเกียวกับ 

จริยธรรมนกัเรียน มกัจะเกิดความรู้ ความเขา้ใจไดย้าก เพราะประสบการณ์ในการจดัการเรียนการ

สอนทีไร้ประสิทธิภาพของครู นกัเรียนจึงปราศจากความรู้ ความเขา้ใจและทาํให ้จริยธรรมเป็นสิงที

น่าเบือหน่าย ไม่มีความสาํคญัทีจะศึกษา การส่งเสริมจริยธรรมใน สถานศึกษาส่วนมากเป็นเพียงแค่

ทฤษฎี ทีไม่มีผลในทางปฏิบติั จึงทาํให้การส่งเสริม จริยธรรมลม้เหลว เพราะฉะนัน การจดัการ

เรียนการสอนทีทาํให้มีความสุขในการเรียนรู้สู่การปฏิบัติหรือจากคุณธรรมสู่จริยธรรมได้นัน  

ควรใชเ้ทคนิคการสอนหลากหลายวิธี ใชก้ระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และใชสื้อให้

สนองประสาทสมัผสัทงั 6 เมือแจ่มแจง้แลว้นกัเรียนจะไปสู่การฝึก คน้ควา้ และเจริญธรรมอยา่งเบิก

บาน ใชก้ารจดัการเรียนการสอนทีใชใ้นการปฏิบติัจริง เช่น ไปฟังธรรมในวนัธรรมสวนะ ความ

อ่อนนอ้มถ่อมตนในการพดูจากบัผูใ้หญ่ ความเป็นอยูที่พอดี เป็นตน้ 

 โดยในการวิจัยครังนี ผูว้ิจยัได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน หมายถึง  

การแนะนาํ การสอน การสงัเกต การจดัหาหนงัสือ เอกสาร คู่มือประกอบการเรียนการสอนเกียวกบั

จริยธรรม ใหค้รูศึกษาคน้ควา้โดยนาํเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัมาสังเคราะห์ให้เห็นคุณ

และโทษตามหลกัจริยธรรม การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน บุคคลดีเด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรมมาเป็น

วิทยากรอบรมนักเรียน บูรณาการเนือหาเกียวกับคุณธรรม จริยธรรมไวใ้นทุกสาระการเรียนรู้ 

จดัการเรียนการสอนดา้นจริยธรรมเน้นการปฏิบติัอย่างจริงจงัและสมาํเสมอทงัในและนอกเวลา

เรียนการอบรมครูเกียวกบัเทคนิค วิธีสอน จริยธรรมนกัเรียน การใชสื้อเทคโนโลยทีีทนัสมยัในการ

จดัการเรียนการสอนจริยธรรมนกัเรียน การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรกจริยธรรมทุก

ครังทีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในทุกกลุ่มสาระ การเชิญวิทยากรในทอ้งถิน ผูเ้ชียวชาญในเรือง
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คุณธรรม จริยธรรมมาอบรมนกัเรียน และการศึกษานอกสถานทีหรือทศันะศึกษาเกียวกบัคุณธรรม

จริยธรรม 

  2.3.3 การจดัสภาพแวดล้อม 

  การจัดสภาพแวดล้อม คือการจัดสถานศึกษาในลักษณะพยายามเสริมสร้างให้ 

องค์ประกอบดา้นต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ได้แก่ อาคารสถานที บริเวณสถานศึกษาโดยทวัไป 

วสัดุอุปกรณ์ สือการเรียนการสอน กระบวนการจดัการเรียนการสอน การปฏิบติังานของบุคลากร

ตลอดจนการจดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ให้มีลกัษณะเอือต่อการเรียนรู้ทงั

สามารถโนม้นา้ว กระตุน้ จูงใจและปลกูฝังใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จนเกิดพฤติกรรมดา้นจริยธรรมที

ดีตามต้องการได้ เพราะฉะนัน สถานศึกษาซึงเป็นสถานทีอบรมนักเรียนให้เกิด จริยธรรม เป็น

พลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ ดงันนั สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาจึงมีอิทธิพลต่อการ

ฝึกอบรม ขดัเกลา ส่งเสริม พฒันาและปลกูฝังให้นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามทีสังคม

และประเทศชาติต้องการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงมีหน้าทีกาํหนดนโยบาย จดัและพฒันาสภาพ 

แวดลอ้มในสถานศึกษาใหเ้อืออาํนวยต่อการจดัการอบรมจริยธรรม ใหเ้กิดประสิทธิผลตามความมุ่ง

หมายของการศึกษา สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ไดแ้ก่ บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ เครืองมือเครืองใช ้บุคลากรทงัผูบ้ริหาร ครู นักการภารโรง นักเรียน ผูม้าร่วมกิจการมา

ติดต่อ มาประกอบกิจการอย่างอืน ตลอดจนเอกสาร ตาํรา หนังสือ และกิจกรรมทีจัดขึนตาม

หลกัสูตร สิงเหล่านีสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรจดัและ

พฒันาใหเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน เพือใหน้กัเรียนมีทศันคติทีดีและยอมรับสภาพแวดลอ้มของ 

สถานศึกษา ซึงจะมีส่วนเกือกูลต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ก่องแก้ว เจริญอกัษร 

ไดก้ล่าวถึงแนวทางการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการส่งเสริมจริยธรรมไว ้พอ

สรุปไดด้งันี 

  1.  บริเวณสถานศึกษาตอ้งมีความสะอาด มีไมด้อก ไมป้ระดบั เพือสร้างบรรยากาศทีดีแก่

สายตา จิตใจนกัเรียนใหรั้กสถานศึกษา 

  2.  ตอ้งปรับปรุงสถานทีใหดู้ศกัดิสิทธิ น่าเคารพกราบไหว ้

  3.  จดัป้ายแสดงคติธรรม คาํขวญัทางศาสนา ปรัชญาคุณธรรม ติดประกาศให้ นักเรียน

เห็นชดัเจน 

  4.  มีกิจกรรมนกัเรียนเนืองในวนัสาํคญัทางศาสนาหรือประเพณี วฒันธรรม 

 5.  จดังานประจาํปีของสถานศึกษา เพือใหน้กัเรียนไดท้าํงานเพือส่วนรวม มีความใกลชิ้ด

ระหว่างครูกบันกัเรียน มีการแสดงละครคติธรรมทีเน้นเรืองเกียวกบัคุณธรรมและความประพฤติ

จริยธรรม 
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 6.  มีแบบอยา่งทีดีจากครู เช่น การทกัทาย การทาํความเคารพระหว่างครูและครู การไม่

คุยกนัในหอ้งประชุม การไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวใส่นกัเรียน การใชค้าํพูดทีปราศจากการ พูดเท็จ 

พดูคาํหยาบ คาํพดูส่อเสียด คาํพดูเพอ้เจอ้กบันกัเรียน เป็นตน้ เช่นเดียวกบั สมพงษ์ จติระดับ (2530, 

หนา้ 236)ไดก้ล่าวถึง การจดัสภาพแวดลอ้ม เพือส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนไว ้สรุปไดด้งันี 

  1.  บริเวณสถานศึกษาตอ้งสะอาด มีความรืนรมย ์มีไมด้อกไมป้ระดบั โดยแบ่ง นักเรียน

เป็นกลุ่มรับผดิชอบ ความสะอาด และความสวยงามของสถานศึกษา 

  2.  จดัป้ายนิเทศ เพือสนบัสนุนผูท้าํความดีของสถานศึกษา 

  3.  ส่งเสริมการสร้างวินยัในเรืองการปกครอง การเคารพกฎเกณฑ ์ระเบียบวินยั 

  4.  การสร้างคาํขวญัหรือคาํนิยามทีนกัเรียนส่วนใหญ่ยอมรับ เพือเตือนใหน้กัเรียนปฏิบติั

ตนในทางทีถกู 

  5.  การสนทนาในชีวิตประจาํวนัเกียวกบัเหตุการณ์ทีเกิดขึนในและนอกสถานศึกษา 

  6.  เสนอปัญหาและขอ้คน้พบทางจริยธรรม โดยใหน้กัเรียนคน้ควา้เพิมเติมจากทีกาํหนด

ขึน 

  7.  การสวดมนตไ์หวพ้ระประจาํวนั ประจาํสปัดาห์จะทาํใหน้กัเรียนเกิดสมาธิ 

  8.  การสร้างหอ้งจริยธรรม ทีมีพระพุทธรูป ภาพเกียวกบัจริยธรรม คติสอนใจ มุมสงบที

นกัเรียนใชส้มาธิในการศึกษาจริยธรรม มีหนงัสือน่าอ่าน เช่น นิทานเกียวกบัธรรมะ 

  9.  จดัทาํประวติันกัเรียนทีเคยไดรั้บการยกยอ่งในเรืองการทาํความดีใหเ้ป็นที เปิดเผย 

 10. การบนัทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนั การเปลียนแปลงในแต่ละวนั สัปดาห์ เดือน

หรือปี 

 การจดัสภาพแวดลอ้มดงักล่าว จาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ สภาพแวดลอ้มทางกาย และ

สภาพแวดลอ้มทางจิตใจ 

 สภาพแวดลอ้มทางกาย เป็นสภาพทีนักเรียนรับรู้ดว้ยตา มีอิทธิพลต่อลกัษณะนิสัยของ

นกัเรียนไดง่้าย ไดแ้ก่ 

 1.  อาคารเรียนและบริเวณสถานศึกษา ทีสะอาดเป็นระเบียบ 

 2.  ป้ายแสดงคาํขวญั คาํสอน คติพจน ์

 3.  พระพุทธรูป ภาพพุทธประวติั หรือสญัลกัษณ์ของศาสนาอืน 

 4.  ป้ายนิเทศ แสดงผลงานของผูมี้คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

 5.  การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา 

 6.  การไดพ้บเห็นแบบอยา่งทีดีจากครู และบุคลากรอืนในสถานศึกษา 



47 

 

 สมพงษ์ เกษมสิน (2530, หนา้ 270) สภาพแวดลอ้มทางจิตใจ เป็นสภาพทีมีผลต่อจิตใจ

ของนกัเรียนโดยตรง กล่าวคือ นกัเรียนจะมีบุคลิกลกัษณะหรือเจตคติต่อจริยธรรมอย่างไร มีผลมา

จากสภาพแวดลอ้มส่วนนี ไดแ้ก่ 

 1.  การจดัหอ้งจริยธรรมในสถานศึกษา 

 2.  การประกวดหอ้งเรียนมารยาทดีเด่น 

 3.  การมีป้ายแสดงรายชือและประวติันกัเรียนทีมีความประพฤติดี 

 4.  การจดัโครงการสรรหานกัเรียนทีมีความประพฤติดี 

 5.  มีชุมนุมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 6.  สร้างแบบอยา่งทีดีขึนในหมู่นกัเรียน 

 7.  พาไปทศันศึกษาในแหล่งทีพร้อมดว้ยบรรยากาศแห่งธรรม 

  สรุปไดว้่า การจดัสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที

เหมาะสมกบัการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนนันสถานศึกษาจะตอ้งจดั สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 

สามารถควบคุมพฤติกรรมของมนุษยไ์ดท้งัการส่งเสริมและบงัคบัให้คนทาํความดีละเวน้ความชวั 

สถานศึกษาจึงตอ้งจดัการอบรมสงัสอน จดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม บรรยากาศของการเรียนรู้

ควรเป็นบรรยากาศที เรียบง่าย สะอาด ปลอดโปร่ง และถูกสุขลกัษณะ จัดให้เหมาะสมกับวยั  

ครูควรทาํตนเป็นตน้แบบ และครูมีการแนะนํา ฉะนัน ครูทีดีจึงตอ้งมีทงัวิชชาและจรณะ คือมี

ความรู้ดีและมีความประพฤติปฏิบติัดี บทบาททีสําคญัของครูมี 3 คาํคือ แนะให้ทาํ ปฏิบติัให้ดู  

อยู่ให้เห็น จึงเป็นตัวอย่างทีดี หรือชักนําให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในแนวทางและ วิธีการที

เหมาะสม โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งกาํกบั ดูแล ติดตามอยา่งต่อเนือง 

 โดยในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามหมายของการจดัสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การจดั

สถานศึกษาในลกัษณะพยายามเสริมสร้างใหอ้งคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา การจดัหา

เอกสาร ตาํรา และแบบเรียนทีมีเนือหาเกียวกับการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนไวบ้ริการอย่าง

พอเพียง การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา การจดัทาํป้ายแสดงคาํขวญั บทกลอน และคติพจน์

ดา้นจริยธรรมในหอ้งเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน การนาํนกัเรียนไปทศันะศึกษาในแหล่ง

ทีพร้อมด้วยบรรยากาศแห่งธรรม การเป็นแบบอย่างทีดีของครู การจัดทําห้องจริยธรรมทีมี

พระพุทธรูป ภาพเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจและมุมหนังสือนิพพานทีเกียวกบัธรรมะ 

การจัดสถานศึกษาให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ทีสวยงาม ร่มรืน มีไมด้อกไมป้ระดับ เพือสร้าง

บรรยากาศทีดีแก่สายตาและจิตใจของนกัเรียน การจดับรรยากาศในสถานศึกษาใหเ้อือต่อพฤติกรรม

ในการแสดงออกถึงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผูอื้น และเคารพในสถานทีควรเคารพ การจดัชุมนุม 
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ชมรม คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและการจดัทาํป้ายนิเทศแสดงประวติัและผลงานของผูมี้

คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น  

  2.3.4 การจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

  การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คือ การจดัทาํแผนงาน โครงการ การประสานงาน  

การอาํนวยการ จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทงัในและนอกสถานศึกษา เพือเป็นการส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียน ไดแ้ก่ การจัดกิจกรรมเกียวกบัวนัสําคญัทางศาสนา วฒันาธรรม ประเพณี การส่งเสริม

กิริยามารยาท การบาํเพ็ญประโยชน์ การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ และการ

สร้างสมัพนัธก์บัชุมชนให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง ในการประพฤติและปฏิบติัจริยธรรมอนัดี

งาม เป็นการปลกูฝังทงัในและนอกสถานศึกษา ตามหลกัการศึกษาใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม 

  ดงันัน กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมจึงเป็นส่วนหนึงของการจดัการศึกษา สถานศึกษา

จะตอ้งจดักิจกรรมขึนเพือช่วยใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสนใจ ความถนัด ตามธรรมชาติอนัแทจ้ริง 

กิจกรรมจะเป็นเครืองมือช่วยอบรมนกัเรียนใหรู้้จกัปรับตวัเองในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น รู้จกัหนา้ที 

ความรับผิดชอบและความเสียสละเพือส่วนรวม ฝึกการเป็นผู ้นําและผูต้ามทีดีในระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นการสร้างประสบการณ์ตามความแตกต่างของนักเรียนเพือสร้างเจตคติทีดีและ

พฒันาบุคลิกภาพอนัพึงประสงค์กิจกรรมในสถานศึกษามี 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมในการจดัการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตร และกิจกรรมเสริม กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร เป็น

กิจกรรมทีจดัขึนเพือประกอบความ เข้าใจในการสอนบทเรียนใดบทเรียนหนึง การจัดกิจกรรม

รูปแบบนีขึนอยูก่บัเนือหาทีสอนในเวลาเรียน อนัจาํกดัตามจาํนวนคาบของวิชานนั ๆ  

  ทิศนา แขมมณี (2541, หน้า 295) กิจกรรมเสริม เป็นกิจกรรมทีจัดขึนเพือให้เกิด

ประโยชน์อนัแทจ้ริงกบัการใหก้ารศึกษาอบรมเพือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการจดั

ประสบการณ์ตามความแตกต่างของบุคคล  

  หลกัในการจดักิจกรรมนกัเรียนทีสาํคญั คือ ครูทุกคนและนักเรียนตอ้งเอาใจใส่ต่อการ

ดาํเนินงานให้พร้อมเพียงเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้

ความสนใจ กาํกบั ติดตาม เพือให้การจดักิจกรรมนักเรียนปราศจากอุปสรรคและสัมฤทธิผลตาม

วตัถุประสงค์ สมพงษ์ จิตระดับ (2530, หน้า 275) ได้กล่าวถึงหลกัการของการสร้างกิจกรรม

นกัเรียนบนพืนฐาน แนวคิด 3 ประการ คือ 

 1.  นกัเรียนเป็นบุคคลสาํคญัทีสุดในการจดักิจกรรม 

 2.  กิจกรรมสามารถพฒันาการเรียนรู้ คุณสมบติั เจตคติของผูเ้รียนได ้

 3.  กิจกรรมตอ้งมีสาระความรู้ และความน่าสนใจ 
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  การจดักิจกรรมนกัเรียนตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ หลายดา้นไม่ว่าจะเป็น วยั วุฒิ

ภาวะ ความสนใจ จิตวิทยาการศึกษา จุดหมายของการศึกษา สมพงษ์ จติระดับ ไดก้ล่าวถึงแนวทาง

ของการจดักิจกรรมนกัเรียนไว ้สรุปไดด้งันี 

 1.  สร้างบนพืนฐานของเนือหาทีเรียนรู้ ตรงจุดมุ่งหมาย และความคิดรวบยอดของ จริย

ศึกษา 

 2.  สอดคลอ้งกบัวยั ประสบการณ์ วุฒิภาวะและระดบัสติปัญญาของนกัเรียน 

 3.  ตอ้งเป็นรูปธรรมทีแสดงออกและเคลือนไหวได ้

 4.  ตอ้งมีความทนัสมยั ทนักบัปัญหา และการเปลียนแปลงต่าง ๆ  

 5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากทีสุด 

 6.  ระยะเวลาเหมาะสมกบัความสนใจของนกัเรียน ประมาณ 15 -20 นาที 

 7.  น่าสนใจ และสอดแทรกความสนุกเพลิดเพลินได ้

 8.  มีผลต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม ความรู้สึก ความนึกคิดของนักเรียนทางทีเป็น

ประโยชน์ 

 9.  มีสาระ ทา้ทายใหน้กัเรียนรู้จกัการคิด ใชเ้หตุผลและหาคาํตอบดว้ยตนเอง 

 10. ควรส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

 11. ใชสื้อประกอบ 

 12. วดัและประเมินผลหลงัการจดักิจกรรมได ้

 สมพงษ์ จิตระดับ (2530, หน้า 277) กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอีก

ประเภทหนึง เป็นกิจกรรมของสถานศึกษา แต่มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นกัเรียนเป็นกิจกรรมทีผูบ้ริหารสถานศึกษา สอดแทรกการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนทุก

ครังทีมีการจดักิจกรรมเพราะจะทาํใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมแห่งความเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมได้

อยา่งแทจ้ริง เกรียงศกัดิ เจริญวงศ ์ไดเ้สนอแนะไวว้่าสถานศึกษาควรจดัใหมี้กิจกรรมภาคปฏิบติัตาม

โอกาสทีจะทาํได ้เช่น พิธีทอดกฐิน ทอดผา้ป่า ฟังเทศน์หรือทาํบุญในโอกาสต่าง ๆ โดยนักเรียน

ปฏิบติัเอง ควรมีการเลือกสรรนักเรียนทีมีมารยาทดี โดยมีความประพฤติดี มีอุปนิสัยดีงาม เป็น

ประจาํทุกปี แลว้ ยกยอ่งใหป้รากฏแก่คนทวัไป 

 สมพงษ์ จิตระดับ (2530, หน้า 279) ไดก้ล่าวถึง กิจกรรมทีช่วยพฒันาทางดา้นจิตใจ 

นาํใจ และศีลธรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี 

 1.  กิจกรรมในวนัสาํคญัต่าง ๆ  

 2.  กิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม 

 3.  กิจกรรมชมรมอาสาพฒันา 
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 4.  กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี การอยูค่่ายพกัแรม 

 ซึงในส่วนของกิจกรรมทางศาสนา และวฒันธรรมใหโ้รงเรียนดาํเนินการดงันี 

 1.  พานกัเรียนออกไปทาํกิจกรรมนอกสถานที เช่น พาไปเวียนเทียน ไปชมวดั ฟังเทศน์ 

การแนะนาํศึกษาสถานทีสาํคญั 

 2. การจดักิจกรรมทางศาสนาในสถานศึกษา ไดแ้ก่ การเชิญวิทยากรมาบรรยายธรรมะ 

การทาํบุญตกับาตร การนิมนตพ์ระมาเทศน ์การหล่อเทียนพรรษา 

 3. กิจกรรมทีตอ้งปฏิบติัอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ การสวดมนต์ไหวพ้ระ การนั งสมาธิ การ อบรม

หลกัธรรม การใหค้าํแนะนาํสิงทีควรปฏิบติั 

 นอกจากกิจกรรมดงักล่าวแลว้ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาจทาํได ้ดงันี 

 1.  จดัทาํโครงการเกียรติคุณและมอบรางวลัแก่นกัเรียนทีมีความประพฤติดี 

 2.  จดัประกวดการเล่านิทานธรรมหรือนิทานชาดก 

 3.  ประกวดมารยาทไทย 

 4.  ประกวดเรียงความ วาดภาพ เกียวกบัคุณธรรมจริยธรรม 

 5.  การแสดงละครคติธรรม 

 6.  การคดัเลือกผูน้าํนกัเรียนดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

 7. บวชเณร ชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน  

 8.  อบรมนกัเรียนส่งเสริมธรรมะ ละสิงเสพติด  

 9.  จดัการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมตามสภาพเป็นจริง เช่นโยงบทละครเพือสอน

ธรรมะในละครทีนกัเรียนชอบ แลว้ให้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลกัธรรมเขา้กบัการจดัการเรียน

การสอน 

 ดงันนั พอสรุปการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมไดว้่า การทีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความ

สนใจ ใฝ่ใจ ในการประพฤติปฏิบติัคุณธรรมไดน้นั สถานศึกษาจะตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมอยา่งสมาํเสมอ เช่น ใหพ้ระภิกษุทีมีความรู้ทงัดา้นความรู้และการปฏิบติัมาอบรมสั งสอน

นกัเรียน การจดักิจกรรมในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา การประกวดนักเรียน ดีเด่น หรือมีความ

ประพฤติเรียบร้อยให้เป็นแบบอย่างของนักเรียนทั วไป เป็นตน้ อนัจะส่งผลให้ นักเรียนมีความ

สนใจในการประพฤติปฏิบติัจริยธรรม และอบรมสั งสอนดา้นความประพฤติและการปฏิบัติให้

ถูกต้องตามหลักธรรมในทุกวิชาอย่างสมาํเสมอ พร้อมทังครูผูส้อนประพฤติปฏิบัติทีดีเป็น

แบบอย่าง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หน้า 457) และอบรมให้สอดคลอ้งกบัวยั ประสบการณ์  

วุฒิภาวะและระดับสติปัญญาของนักเรียน เพือให้นักเรียนสํารวจพฤติกรรมของตัวเองและ

ปรับเปลียนพฤติกรรมในทางทีดีได ้
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  โดยในการวิจัยครังนีผูว้ิจ ัยได้ให้ความหมายของการจัดกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรม 

หมายถึง การจดัทาํแผนงาน โครงการ การประสานงาน การอาํนวยการ จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร

ทงัในและนอกสถานศึกษา เพือเป็นการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน การจดักิจกรรมทศันะศึกษาทีวดั

หรือแหล่งวฒันธรรม การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกียวกับคุณธรรม จริยธรรม การจัด

กิจกรรมฟังธรรมและร่วมปฏิบติัธรรมในวนัธรรมสวนะหรือวนัสาํคญัทางศาสนา การจดักิจกรรม

ให้นักเรียนฝึกมารยาท การแสดงความเคารพต่อบุคคลต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง

นักเรียนทีมีความประพฤติดี การจัดกิจกรรมไปทาํบุญตักบาท หรือเวียนเทียนในวนัสาํคญัทาง

ศาสนา การจดักิจกรรมประกวดคาํขวญั วาดภาพ บทกลอน เรียงความเกียวกบัจริยธรรมในวนั

สาํคญั เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วนัสาํคญัทางพระพุทธ ศาสนา การจดักิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ใน 

ศาสนสถาน การจดักิจกรรม”ธนาคารแห่งความดี”และการจดักิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระในวนัสุด

สปัดาห์ 

  2.3.5 การประเมนิผล ..................... 

  .การประเมินผลคือการจัดทาํแผนงานโครงการการประสานงานการอาํนวยการจัด

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรทงัในและนอกสถานศึกษา เพือเป็นการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ไดแ้ก่ 

การจัดกิจกรรมเกียวกับวนัสําคัญทางศาสนา ว ัฒนธรรม ประเพณี การส่งเสริมกิริยามารยาท  

การบาํเพญ็ประโยชน์ การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์และการสร้างสัมพนัธ์กบั

ชุมชนใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ตรง ในการประพฤติและปฏิบติัคุณธรรมจริยธรรมอนัดีงามเป็น

การปลูกฝังทังในและนอกสถานศึกษา ตามหลักการศึกษาให้เกิดความรู้คู่ คุณธรรมดังนัน  

การประเมินผลทางจริยธรรม จึงเป็นเครืองชีความสาํเร็จของการส่งเสริมจริยธรรมว่าพฤติกรรม

นักเรียนเปลียนไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมากน้อยเพียงใด ควรมีการแก้ไข

ขอ้บกพร่องอะไรบา้งและแกไ้ขทีใคร การประเมินนันจะตอ้งรู้ว่าประเมินอะไร แค่ไหน อย่างไร 

การประเมินผลจะตอ้งประเมินตามองค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม 4 ประการคือ ความรู้เชิง

จริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติ ความเชือทางจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

(กระทรวงศึกษาธิการ) ซึงแต่ละองคป์ระกอบของจริยธรรม มีความหมายดงันี ............... 

  .1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้ต่าง ๆ ทีเกียวกบั จริยธรรมของสังคมนัน ๆ เป็น

ความรู้ทีไดรั้บการอบรมสงัสอน หรือเรียนรู้กนัมาว่าการประพฤติปฏิบติัชนิดใดดี ทาํแลว้ไดรั้บการ

ยกยอ่งสรรเสริญ ไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนทงัต่อตนเองและ ผูอื้น รวมถึงความรู้ ความประพฤติ

ว่าสิงใด ควรทาํ ไม่ควรทาํ ควรประพฤติ ไม่ควรประพฤติ 

  2. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การทีบุคคลให้เหตุผลในการตัดสินใจทีจะเลือก

ประพฤติปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึงในสถานการณ์นันๆ เหตุผลดงักล่าวจะช่วยให้ทราบ แรงจูงใจที
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อยูเ่บืองหลงัการกระทาํของบุคคล ซึงการกระทาํอาจขดักบัความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ทงันีขึนอยู่

กบัเหตุและสถานการณ์เป็นสาํคญั 

 3.  เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเกียวกับลักษณะหรือ

พฤติกรรมต่าง ๆ ว่าชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ส่วนมากจะสอดคลอ้งกบัค่าสังคม

นนั  

 4.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การทีบุคคลแสดงพฤติกรรมทีสังคมนิยมชมชอบ 

หรืองดเวน้ แสดงพฤติกรรมทีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมในสังคมนัน พฤติกรรมเชิงคุณธรรม

จริยธรรม เป็นสิงทีสงัคมใหค้วามสาํคญัมากกว่าดา้นอืน ๆ ทงันี เพราะการกระทาํในทางดีและทาง

เลวของบุคคลส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความไม่สงบในสงัคม 

 การพฒันาจริยธรรมแก่ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพไดน้ัน จะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันา

เจตคติ บุคลิกภาพและจิตใจของผูเ้รียนไปพร้อมกันทังตัวผูเ้รียนเอง ผูป้กครอง ชุมชนและครู

อาจารยใ์นโรงเรียน เป็นการเขา้ร่วมโดยตรงและจริงจงั ดงั มอร์ริสัน (Morrison, 1988 อา้งถึงใน 

หรรษา นิลวิเชียร) ไดก้ล่าวลกัษณะการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครองไว ้3 ประการคือ 

 1.  การทํางาน คือการทํางานทีกําหนดให้เสร็จ เช่น ทําหน้าทีฝึก สอนการแสดง

พฤติกรรมทีดีของลกูหลานอยูต่ลอดเวลา 

 2.  กระบวนการ คือ พ่อแม่มีส่วนร่วมในระบบการทางการศึกษา เช่น วางแผนการจัด

หลกัสูตรทีเน้นด้านพฤติกรรมทีดีงาม ร่วมตรวจสอบพฤติกรรม ติดตาม ประเมินผลร่วมกับ

สถานศึกษา เพือใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมทีชุมชนตอ้งการ 

 3. การพฒันา คือ พ่อแม่มีโอกาสพฒันาทกัษะ ในดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัโรงเรียน เพือเป็น

ตัวอย่างทีดีของบุตรหลาน อันส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ

สถานศึกษา  

  นอกจากนีการประเมินผลจริยธรรม เน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) คือ  

 1.  เป็นการประเมินในสถานการณ์ทีปฏิบติัจริง หรือเกียวขอ้งในชีวิตจริง ผสมผสานไป

กบัการเรียนการสอน โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย / ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

 2.  เป็นการประเมินทีครอบคลุมการแสดงออก การกระทาํ กิจกรรมและกระบวนการ

ทาํงาน ผลงาน/ผลการกระทาํ รวมถึงแฟ้มสะสมผลงานของผูเ้รียน 

 3.  เนน้การประเมินความคิดริเริมสร้างสรรค์ การคิดคน้ การใชเ้หตุผล กระบวนการคิด 

แกปั้ญหา การประยกุตใ์ชแ้ละการปรับปรุงพฒันางาน 
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 4.  เน้นการประเมินพฒันาการ คน้หาสิงทีดีงามของผูเ้รียน เป็นการประเมินเชิงบวก 

ไม่ใช่การประเมินเพือจบัผดิหรือคน้หาขอ้บกพร่อง และมีการนาํขอ้มูลจากการประเมินไปใชเ้พือ

ปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย 

 5.  เป็นการประเมินทีต่อเนือง โดยใชว้ิธีการทีหลากหลายและเหมาะสม  

 6.  เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทีก ําหนด โดยจําแนก

องคป์ระกอบของสิงทีประเมินและอธิบายถึงระดบัคุณภาพของผลงาน/การปฏิบติั (rubic assessment)  

 7.  เป็นการประเมินทีผูเ้กียวข้องหลายด้านมีส่วนร่วมในการประเมิน ได้แก่ ผูส้อน 

ผูเ้รียน เพือนนกัเรียนและผูป้กครอง ขนัตอนการดาํเนินงานการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

ดงันี 

  7.1 กาํหนดผูป้ระเมิน ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รียน เพือนนกัเรียน และผูป้กครอง 

   7.2 กาํหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคใ์นการประเมิน 

   7.3 กาํหนดขอบเขต องค์ประกอบของสิงทีจะประเมิน พร้อมทังระบุเกณฑ์การ

ประเมิน 

   7.4 เลือกวิธีการ และสิงทีจะประเมินใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักิจกรรมและงาน 

   7.5 กาํหนดเวลา และสถานทีทีจะประเมิน 

   7.6 รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน และนาํผลการประเมินไปใช ้

พฒันาผูเ้รียนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  จากความรู้เบืองต้นและแนวคิดเกียวกับการประเมินผลดังกล่าว สรุปได้ว่า การ

ประเมินผลเป็นวงจรทีสําคัญประการหนึงของการส่งเสริมจริยธรรมและมีเกณฑ์เปรียบเทียบ

ระหว่างผลงานกับมาตรฐานพฤติกรรมทีกาํหนด ซึงการประเมินผลทีดีและมีประสิทธิภาพนัน 

จะตอ้งประเมินผลนกัเรียนอยา่งสมาํเสมอ ตลอดเวลา ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเน้น

การประเมินตามสภาพจริง (กระทรวงศึกษาธิการ) เพือนักเรียนจะได้ปรับปรุง เปลียนแปลง

พฤติกรรมในทางทีไม่ดี มองเห็นสิงทีตนเองประพฤติไม่สมควร แลว้ละเวน้พฤติกรรมนันและหา

สิงทีดีทีควรประพฤติมาปฏิบติัตามหลกัธรรมหรือมองเห็นพฤติกรรมทีดี แลว้ประพฤติปฏิบติัอย่าง

ต่อเนือง ซึงตอ้งเป็นการร่วมมือกนัทงัผูป้กครอง วดัและสถานศึกษา เพือการประเมินผลและการ

พฒันาเกิดประสิทธิภาพ อนัทาํให้นักเรียนเกิดเจตคติ บุคลิกภาพและจิตใจ พฒันาไปในทางที

ถกูตอ้งดีงาม 

  โดยในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้หค้วามหมายของการประเมินผล หมายถึง การดาํเนินการ

ประเมินความสาํเร็จในการดาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน มีการแต่งตงั

คณะกรรมการประเมินผลจริยธรรมนักเรียน การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
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เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม การนาํผลการประเมินไปใชเ้พือปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของ

นกัเรียน การใหน้กัเรียนมีการประเมินกนัเองเกียวกบัจริยธรรม การให้ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนใน

การประเมินผลจริยธรรมนักเรียน มีการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนอยา่งต่อเนือง มีการแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ มีการติดตามผลการประเมินทาง

จริยธรรม โดยเนน้การประพฤติ ปฏิบติัของนักเรียนเป็นสาํคญั การประเมินผลจริยธรรมนักเรียน

จากแฟ้มสะสมงาน และมีการประเมินผลทางจริยธรรมโดยใชว้ิธีการหลากหลาย 

 

2.4 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

  สุนทร บุญสงค์ (2556) ทาํการศึกษาเรือง บทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาํเภอบุณฑทริก จงัหวดัอุบลราชธานี ซึงการวิจยันี

มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาํเภอบุณฑริก จังหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1.บทบาท

ผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาํเภอบุณฑทริก 

จงัหวดัอุบลราชธานีโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2.บทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาํเภอบุณฑทริก จงัหวดัอุบลราชธานี

จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ยกเวน้

ดา้นความกรุณา เอือเฝือเผอืแผแ่ละเสียสละเพือส่วนรวมและดา้นความซือสตัยแ์ตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

  สุจิตรา รอดศิริ (2556) ทาํการศึกษาเรือง บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มอาํเภอเขาคิชกูฎ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 การวิจยั ครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของครู

ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน ในกลุ่มอาํเภอเขาคิชกูฎ สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1. บทบาทของครูในการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มอาํเภอเขาคิชกฎู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2. เปรียบเทียบระดบับทบาทของ

ครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มอาํเภอเขาคิชกฎู สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํแนกตามเพศ คือ เพศหญิงและเพศชาย โดยรวม

และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  จ ําแนกตามประสบการณ์สอน คือ

ประสบการณ์นอ้ยกว่า 10 ปี ประสบการณ์ตงัแต่ 10-25 ปีและประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ขึนไป 

โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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  สมพงษ์ กล้าแข็ง (2556) ทาํการศึกษาเรือง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดย

ใชด้นตรีพืนบา้นกลองยาวประยุกต์ กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นเสม็ดโคกตาล สาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือ 1.ศึกษาพฤติกรรมนักเรียน

จากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชด้นตรีพืนบา้นกลองยาวประยุกต์ 2.ศึกษาวิธีการสอน

ดนตรีพืนบา้นกลองยาวประยกุตข์องโรงเรียนบา้นเสมด็โคกตาล ผลการศึกษาพบว่า  

  1.  ผลจากการศึกษาพฤติกรรมนกัเรียนจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชด้นตรี

พืนบ้านกลองยาวประยุกต์ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม คือ  

มีความซือสัตยต่์อตนเองและหมูคณะจะมาซ้อมอย่างพร้อมเพรียงกนัและรับผิดชอบต่อหน้าทีที

ไดรั้บมอบหมาย ความกตญั ูสะทอ้นจากพิธีไหวค้รู การทาํความเคารพต่อเครืองดนตรีทงัก่อน

แสดงและหลงัแสดง ความสะอาด นกัเรียนช่วยเหลือซึงกนัและกนัในการทาํความสะอาดอุปกรณ์

ดนตรี หอ้งเก็บอุปกรณ์ดนตรีและบริเวณโรงเรียนอย่างสมาํเสมอ ความขยนั นักเรียนมีความขยนั

ขนัแข็งในการฝึกซอ้มดนตรีมีความมานะอดทนถึงแมจ้ะเหนือยก็ไม่ทอ้ มีความสุภาพอ่อนโยนต่อ

ผูใ้หญ่ ต่อเพือนนักเรียนและชุมชน มีความสัมมาคารวะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง พูดจาสุภาพไพเราะ 

ความสามคัคี นักเรียนมีความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั รู้บทบาทหน้าทีของ

ตนเอง ช่วยเหลือเกือกลูกนัในหมคูณะเพือใหก้ารงานต่างๆสาํเร็จลุล่วงได ้ความประหยดั นักเรียน

ช่วยกนัรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียนใชสิ้งของอยา่งระมดัระวงัเพือใหใ้ชไ้ดน้านคุม้ค่า ถา้ชาํรุดก็

ช่วยกนัซ่อมให้อยู่ในสภาพทีใชก้ารได ้ความมีนาํใจ นักเรียนช่วยเหลือซึงกนัและกนัในวงดนตรี  

รุ่นพีช่วยฝึกสอนใหรุ่้นนอ้ง รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพือประโยชน์ส่วนรวม ความมี

ระเบียบวินยัคือ การช่วยเหลือกนัในหมคูณะในการยกอุปกรณ์ดนตรีมาแสดงทงัก่อนและหลงัการ

แสดง นกัเรียนจะช่วยกนันาํอุปกรณ์ไปเก็บอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย มาฝึกซอ้มโดยพร้อมเพรียง

กนัและปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษาและของชมรมดนตรีพืนบา้นกลองยาวประยุกต์ทีได้

ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด  

  2.  ศึกษาวิธีการเรียนการสอนดนตรีพืนบา้นกลองยาวประยุกต์โรงเรียนบา้นเสม็ดโคก

ตาล ผลการศึกษาพบว่ามี 3 วิธี คือ  

  2.1  ครูภูมิปัญญาท้องถินเป็นผูส้อน สร้างความรู้ความเขา้ใจ สอนให้รู้หลกัทฤษฏี 

กฎเกณฑ ์ระเบียบ วิธีเลือกลกัษณะของเครืองดนตรีแต่ละชินและรูปแบบการบรรเลง  

  2.2  พีสอนน้อง รุ่นพีทีมีความชาํนาญ โดยการเรียนรู้จากครูผูส้อนและฝึกซอ้มดว้ย

ตนเอง จะเป็นผูส้อนรุ่นนอ้ง ๆ ต่อไป  
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  2.3  ฝึกฝนเรียนรู้ดา้นการออกภาคสนาม เป็นการเรียนการสอนดนตรีพืนบา้นดว้ยการ

ปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง ทาํใหเ้กิดทกัษะ เกิดความชาํนาญและสามารถนาํดนตรีพืนบา้นกลอง

ยาวประยกุตไ์ปแสดงในชุมชนได ้ 

 ในการเรียนการสอนดนตรีพืนบา้นกลองยาวประยกุตข์องโรงเรียนบา้นเสมด็โคกตาล ครู

ภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นผูส้อนใหค้วามรู้และครูจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมการสอน

ดนตรี ให้คาํชมเชยยกย่องในกรณีทีนักเรียนทาํไดดี้ ทาํถูกต้อง ถา้ทาํยงัไม่ไดห้รือทาํไดไ้ม่ดีพอ 

ครูผูส้อนก็จะใหก้าํลงัใจและใหพ้ยายามต่อไป และปลกูฝังใหฝึ้กปฏิบติัเป็นประจาํอย่างต่อเนืองจน

เป็นกิจนิสยั 

  พระครูประโชติจันทวิมล (นามจนฺทโชโต) (2555) ทาํการศึกษาเรือง การส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี มีวตัถุ ประสงค์เพือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินท-

ราชินูทิศ หอวงันนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพือศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม นกัเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี และเพือเสนอความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน

โรงเรียนนว มินทราชินูทิศ หอวงันนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า  

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ หอวงันนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบั ชนัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทงั 

5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีนาํ ใจ ดา้นความประหยดั ดา้นความขยนัดา้นความมีวินัยและดา้นความ

ซือสตัย ์2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ หอวงันนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน

มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํแนกตามเพศและระดบัชนัเรียน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่าง

ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั0.05 เมือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 3.แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ หอวงันนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน

มธัยมศึกษาตอนปลายควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านนีเป็นพิเศษ เพราะ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเปลียนไปตามยุคสมยัซึงเต็มไปดว้ยการแข่งขนัและเร่งรีบ จึงทาํให้

พฤติกรรมของเด็กไดรั้บอิทธิพลจากสภาพการณ์ดงักล่าว 

  สมาน นามปัญญา (2554) ทาํการศึกษาเรือง บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า 
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สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 

ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามทศันะของขา้ราชการครู

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหว้ยข่า สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผล

การศึกษาพบว่า บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนตามทศันะของ

ขา้ราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหว้ยข่า ใน 5 ดา้น คือ การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนการ

บริหารจดัการ การจดักระบวนการเรียนรู้และการนิเทศ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการวดัผล

และการประเมินผล อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

  จกันรินทร์ เหลอืงอ่อน (2554) ทาํการศึกษาเรือง บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

กบัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจริยธรรม แก่นกัเรียนในโรงเรียน ศึกษาเฉพาะพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือ 1. เพือเป็น

การศึกษาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจริยธรรมแก่

นกัเรียนในโรงเรียน 2. เพือศึกษาปัญหาอุปสรรคของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกบัการมีส่วนใน

การส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน 3. เพือศึกษาขอ้เสนอแนะของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนกบัการมีส่วนในการส่งเสริมจริยธรรมแก่นกัเรียนในโรงเรียน ผลการวิจยั พบว่า ประชากร

ทีใชใ้นการศึกษาทีเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีจาํนวน 88 รูป ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20-30 

ปี ร้อยละ 48.9 มีพรรษาระหว่าง 1-10 พรรษา ร้อยละ 75.0 การศึกษาปริยติัธรรม แผนกธรรม จบ

นักธรรมชันเอก ร้อยละ 100 การศึกษาปริยติัธรรม แผนกบาลีจบประโยค 1-3 ร้อยละ 84.1 

การศึกษาทางโลก จบมธัยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 43.2 สถานภาพไม่ใช่พระสังฆาธิการ ร้อยละ 85.2 

โดยจานวนปีทีสอน อยูร่ะหว่าง 1-2 ปี ร้อยละ 75.0 ขอ้มูลเกียวกบัระดบับทบาทพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนกบัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน โดยภาพ รวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เมือจาํแนกรายดา้น ไดพ้บว่าดา้นการมีส่วนร่วมการดาํเนินงานอยู่ในระดบัปาน

กลาง ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมการตดัสินใจ อยู่ในระดบัน้อย ความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแกไ้ขปัญหาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกบัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

จริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ทีสาํคญัทีสุดคือ ปัญหาดา้นการไม่ทราบขอ้มลูต่างๆ ของโครงการส่งเสริมจริยธรรมของ

โรงเรียน ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทีเร่งด่วนทีสุดคือ 

วิทยาลยัสงฆพุ์ทธชินราชควรทาความเขา้ใจร่วมกบัโรงเรียนในการจดัทากิจกรรมต่างๆ ควรแจง้ให้

พระสอนศีลธรรมไดรั้บทราบ สาํหรับความสมัพนัธคุ์ณลกัษณะบทบาทกบัการมีส่วนร่วมของพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนในการส่งเสริมแก่นักเรียนในโรงเรียน พบว่าไม่มีความ สัมพนัธ์เฉพาะ
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ดา้นการศึกษาสามญัเท่านนั สาํหรับอาย ุจาํนวนพรรษา การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี 

สถานภาพทางคณะสงฆ ์และจาํนวนปีทีสอน มีความสมัพนัธใ์นภาพรวม  

  มิตร ดาราฉาย (2553) ทาํการศึกษาเรือง การดาํเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของโรงเรียนวดับางยาง สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดับสภาพการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของโรงเรียนวดับางยาง สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ใน 6 ดา้น ได้แก่ ด้านการกาํหนดปรัชญา เป้าหมาย ด้านการจัดตังองค์กร ดา้นการสร้าง

ความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชนในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ดา้นการจดัองค์กรของ

นกัเรียน ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ดา้นการดาเนินงานดา้นการ

ประเมินผลการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดาเนินงานดา้นการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวดับางยาง สังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ทงั 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยมีดา้นการกาํหนดปรัชญา เป้าหมาย มีค่าเฉลียมาก

ทีสุด เท่ากบั 4.90 อยูใ่นระดบัมากทีสุดรองลงมาดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.82 อยูใ่นระดบัมากทีสุด และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง

และชุมชนในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลียตาํทีสุด 

  ปฏิวตั ิบุนประสิตร์, จุไร โชคประสิทธิและบุญเรือง ศรีเหรัญ (2551) ทาํการศึกษาเรือง 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาสระแกว้ การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาและเปรียบเทียบการจดักิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ ผลการวิจยั

พบว่า 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนัก งานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ จดักิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมี

ค่าเฉลียสูงสุดคือ ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยอ์ยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือดา้น

กตญั ูกตเวที เคารพผูใ้หญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นความซือสัตยสุ์จริต มีนาํใจเป็นนักกีฬา 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ เคารพรักษาขนบธรรม เนียมประเพณีอยู่ใน

ระดับปานกลาง 2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ เมือจาํแนกตามเขตพืนทีการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริยด์า้นเชือฟังบิดา มารดา ผูป้กครอง ครูอาจารย ์ดา้นกตญั ูกตเวที เคารพผูใ้หญ่ ดา้น

มีระเบียบและรักษาความสะอาด ด้านรู้จักประหยดัและเก็บออม และดา้นความซือสัตยสุ์จริต  

มีนําใจเป็นนักกีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 ส่วนด้านเคารพรักษา
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้นมีกิริยาวาจาสุภาพ ดา้นมีความอดทน ขยนัหมนัเพียร และดา้นทาํ

ประโยชน์แก่ผูอื้นและรักษาสาธารณสมบติั ไม่แตกต่างกนั 3. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ เมือจาํแนกตามเพศ 

ทงัโดยรวมและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนั 

  ฉลาด หาญกุล (2551) ทาํการศึกษาเรือง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ช่วงชนัที 2 โรงเรียนนาขามวิทยา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 การวิจยัครังนี

มีวตัถุประสงค์เพือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดา้นความสะอาด ความมีระเบียบวินัยและความ

ประหยดั ของนักเรียนช่วงชนัที 2 โรงเรียนนาขามวิทยา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

กาฬสินธุ ์เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบนัปัญหาเกียวกบัคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วง

ชนัที 2 โรงเรียนนาขามวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทงั 3 ดา้น คือ ดา้นความสะอาด ดา้น

ความมีระเบียบวินยั และดา้นความประหยดั ก็สมควรทีจะไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา ให้อยู่ใน

ระดบัทีดียงิขึนผูว้ิจยัและกลุ่มผูร่้วมวิจยัจึงไดด้าํเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกบัได้

จดัทาํโครงการเพือดาํเนินงานในแต่ละดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความสะอาดไดแ้ก่ โครงการโรงเรียน

น่าอยู ่ดา้นความมีระเบียบวินยั ไดแ้ก่โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพฒันาวินัยนักเรียนและ

ดา้นความประหยดั ไดแ้ก่โครงการหนูน้อยรักการประหยดั กลยุทธ์การจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน ตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ไดด้าํเนินการโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กบั

นกัเรียนในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพือใหน้กัเรียนไดซึ้มซบัและรับเอาธรรมะไป

พร้อมๆ กบัการรับเอาความรู้ขณะอยู่ในห้องเรียน ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้ครูผูส้อนแต่ละคนได้

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขา้ในแผนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และกลยุทธ์การนิเทศ ติดตามผล ได้ดาํเนินการร่วมกบักลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลเพือประเมินคุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการเสริมสร้างแลว้ทงัในขณะทีอยู่ทีบา้นและอยู่ในโรงเรียน 

ผลการดาํเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนช่วงชนัที 2 โดยใชก้ลยุทธ์ต่างๆ ส่งผล

ให้โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมด้านความสะอาด ดา้นความมีระเบียบวินัยและดา้นความ

ประหยดัดียงิขึนกว่าเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 

  จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัพอสรุปไดว้่าการ

ดาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลทีดีนัน จะตอ้ง

อาศยัความรู้ ความสามารถของสภาพรอบ ๆ ตวันกัเรียนทีเป็นแบบอยา่งทีดี ทงัทีเป็นบุคคล สภาวะ

แวดลอ้มด้านต่าง ๆ การอบรมสั งสอนทุก ๆ ด้านทงัดา้นความประพฤติและจิตใจ ดงันันการจัด

สภาพแวดลอ้มทีดีทงัทีบา้นและโรงเรียน พร้อมทงัจดักิจกรรมแห่งการเรียนรู้ทงัทีเป็นแบบอย่าง

และกระบวนการ จะทาํใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมทีดีงาม 
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 หลักการทีสําคัญทีทําให้การดํา เนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมี

ประสิทธิภาพมากขึน จึงอยูที่การพฒันาระบบการส่งเสริมให้มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีจุดประสงค์เดียวกันคือการส่งเสริมให้นักเรียนภายใน 

สถานศึกษามีคุณธรรมประจาํใจ มีจริยธรรมทีดีในการแสดงออกทางพฤติกรรม ผูบ้ริหารโรงเรียน

จะตอ้งบริหารจดัการส่งเสริมดา้นนโยบาย งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์เสริมให้เพียงพอ 

ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเกิดเจตคติทีดีต่อการประพฤติปฏิบติัธรรมอนัส่งผลให้มี

คุณธรรมจริยธรรมทีดี สภาพแวดลอ้มทงัทีบา้นและโรงเรียนตอ้งเป็นสภาวะทีเอือต่อการประพฤติ

ปฏิบติั เรียกว่า สภาพ แวดลอ้มทีดี ความประพฤติดีมีแลว้ครึงหนึง ส่วนการจดักิจกรรมให้เกิดการ

เรียนรู้ จาํเป็นตอ้งจดัอยา่งสมาํเสมอทุกวนั พร้อมทงัประเมินผลการประพฤติปฏิบติัตลอดเวลาใช้

การประเมินสภาพทีเป็นจริง จึงจะทาํใหน้กัเรียนประพฤติปฏิบติัเป็นปกตินิสยั อนัส่งผลใหน้กัเรียน

เกิดมีคุณธรรมจริยธรรมทีดีในการประพฤติและปฏิบติัตนอยูอ่ยา่งสมาํเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีขนัตอนและรายละเอียดการดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี 

  3.1 ขนัตอนดาํเนินการวิจยั 

  3.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

 3.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 3.4 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

 เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยและเพือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมี

ระบบและระเบียบ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดรายละเอียดการดาํเนินการวิจยัไว ้3 ขนัตอน ดงันี 

  ขนัตอนที 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัทีเกียวกบัการบริหาร และสร้างเครืองมือ พร้อมทงัทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของเครืองมือ 

  ขนัตอนที 2 การดาํเนินงานวิจยั เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัสร้างเครืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง 

แกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือ แลว้นาํเครืองมือทีสร้างขึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้นาํ

ขอ้มลูทีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผล การ

วิเคราะห์ขอ้มลู 

  ขนัตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบ

ทีไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 เพือใหก้ารดาํเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวธีิวจิยั

ซึงประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย การสร้างและตรวจสอบ

คุณภาพของเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ซึงมี

รายละเอียด ดงันี 
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                1.  ประชากร ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รวม 1,661 คน 

 2.  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจัยครังนี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน เชาว ์อินใย, 2543, หน้า117) ตอ้งการความเชือมนั 

95 % และยอมให้มีความคลาดเคลือนได ้5 % ซึงกลุ่มตัวอย่างทีเป็นบุคลากรทางการศึกษา มี

ขนัตอนโดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ตามสูตรดงันี 

                                  N 

                           n = 1+N (e2)  

  n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N =  ขนาดของประชากร 

  e2  =  ความคลาดเคลือนที 0.05  

 

 1. โรงเรียนประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 1 – 6) จาํนวน 116 โรงเรียน บุคลากร

ทางการศึกษา จาํนวน 98 คน, ขา้ราชการครู จาํนวน 721 คน รวม 819 คน 

 2. โรงเรียนขยายโอกาส (ชนัประถมศึกษาปีที 1 – มธัยมศึกษาปีที 3)จาํนวน 48โรงเรียน

บุคคลากรทางการศึกษา จาํนวน 57 คน ขา้ราชการครู จาํนวน 785 คน รวม 842 คน 

 การวิจยัครังนีศึกษาเฉพาะการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เท่านัน โดยทาํการสุ่มตวัอย่าง แบบแบ่งกลุ่ม

โรงเรียนแลว้ตามดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย ตามตารางที 3.1 

 

ตารางที 3.1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการครู

จาํนวน/คน 

ตวัอย่าง 

จาํนวน /คน 

บุคลากร 

จาํนวน/คน 

ตวัอย่าง 

จาํนวน/คน 

รวมประชากร

จาํนวน/คน 

รวม 

กลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน /คน 

1,506 316 155 112 1,661 428 
 

ทีมา : ศนูยข์อ้มลูและสารสนเทศ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (พ.ศ.2557) 
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  3. เครืองมอืทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี เป็นแบบสอบการดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แบ่ง

ออกเป็น 2 ตอนดงันี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ 

สอบรายการ (Check list) เกียวกบัตาํแหน่งหนา้ที ประสบการณ์การทาํงานและระดบัการศึกษา  

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน มีลกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรการวดัของลิเคอร์ท (Likert) ซึงมี 5 ระดับ 

ครอบคลุมเนือหาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนด้านการบริหาจัดการ  

การจดัการเรียนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้ม การจดักิจกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมและการ

ประเมินผล เกณฑก์ารใหค้ะแนน มีดงันี 

 5 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั มากทีสุด 

 4 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั มาก 

 3 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั ปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั นอ้ย 

 1 หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั นอ้ยทีสุด 

 4. การสร้างเครืองมอื 

 ในการสร้างเครืองมือเพือใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนี ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนินการตาม 

ขนัตอน ดงัแผนภูมิที 3.1 ดงันี 
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แผนภูมทิี 3.1 แผนภูมขิันตอนการสร้างเครืองมอื 

 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขนัตอน ดงันี 

   1.  ผูว้ิจยัศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย ระเบียบ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 

               2.  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ลกัษณะขอ้มลูทีตอ้งการจากวตัถุประสงคข์องการวิจยั แลว้กาํหนดเป็น

โครงสร้างของเครืองมือและขอบเขตของเนือหา 

 3.  ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามแลว้นาํเสนออาจารยที์ปรึกษาและปรับปรุงแกไ้ข 

                4.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา

(Content validity) ปรับปรุงแกไ้ขสาํนวนและขอ้บกพร่องให้สมบูรณ์และความถูกตอ้งของเนือหา 

(Index of item objective congruence : IOC) ของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์การวดัตามนิยามศพัท์ 

แลว้เลือกขอ้คาํถามทีมีค่า IOC เฉลียตงัแต่ 0.50 ขึนไปนาํไปเป็นแบบสอบถาม (บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธิ, 2542, หนา้ 114)ซึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ขอ้คาํถาม (Item) ในแบบสอบถามมี

ปรับปรุงแกไ้ขเครืองมือ 

เครืองมือการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและงานวิจยัที

เกียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 

กาํหนดกรอบเครืองมือการวิจยั 

สร้างเครืองมือการวิจยั 

ปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา 

เสนอเครืองมือการวิจยัใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ

แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดลองใชเ้ครืองมือ 
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ค่า IOC เท่ากบั 1.00 เป็นค่าทีสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกข้อคาํถาม แสดงว่าข้อคาํถามนันๆ มีความ

สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะทีกาํหนด  

  5.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มประชากรทีใกลเ้คียงกบักลุ่ม

ตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูปฏิบติัการสอน จาํนวน 30 คน หาค่าความเทียง (Reliability) 

ของแบบสอบถามทงัฉบับ โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach) โดยแบบสอบถามการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนผลจาก

การทดสอบไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั .98 

  6.  ผูว้ิจ ัยนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข นําเสนออาจารยที์ปรึกษา เพือขอความ

เห็นชอบและนาํไปจดัพิมพเ์ป็นฉบบัทีสมบูรณ์ใชเ้ป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการ

วิจยัต่อไป 

 5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามขนัตอน ดงันี 

 1.  ขอหนงัสือจากสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต

ศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย ถึงผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 2 เพือขออนุญาตและ

ขอความอนุเคราะห์ในการส่งขอ้มลูไปยงัโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 2 

      2.  เมือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงนาํส่งแบบสอบถามใหข้า้ราชการครูในโรงเรียนสงักดั  

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

       3.  ผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

      4.  นาํแบบสอบถามทีไดรั้บตอบกลบัมาตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ข 

การตอบคาํถามเพือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  

 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                ข้อมูลทีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แลว้ นํามาจัดเรียงลาํดับ

แบบสอบถามและลงรหัสแล้วประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยดาํเนินการดงันี 

 1.  แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์โดยการ

แจกแจงความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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        2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑก์าร

ตดัสินผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในตอนที 2 แปลขอ้มลูโดยใชเ้กณฑค่์าเฉลีย ดงันี 

   ค่าเฉลีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั มากทีสุด 

   ค่าเฉลีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั มาก 

  ค่าเฉลีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั ปานกลาง 

   ค่าเฉลีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั นอ้ย 

   ค่าเฉลีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีการดาํเนินงานในระดบั นอ้ยทีสุด 

 3.  นาํผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาจดัตาราง แปลความหมาย ตีความจากตาราง อภิปราย

ผล และสรุปผลการวิจยั ในรูปของการบรรยาย และการอธิบายแบบความเรียง 

 4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน จาํแนกตามสถานภาพของขา้ราชการครูใชส้ถิติทดสอบที (t-test) และใชก้ารวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) และหากพบว่ามี

นยัสาํคญัทางสถิติ ไดท้าํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

 

3.4 สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ขอ้มลูการศึกษาวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงันี 

              1. สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

             2. สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One - way ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) หากมีนัยสาํคญัทางสถิติ ไดท้ดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 



 

 

บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   

                การศึกษาวิจยัเรือง การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาระดบัการดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เพือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา

เกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน โดยจาํแนกขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตาม ตาํแหน่งหนา้ที ประสบการณ์ในการทาํงานและระดบัการศึกษา และเพือศึกษา

ปัญหาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ดงัต่อไปนี 

                4.1 สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

                4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

               แทน   ค่าเฉลีย (Mean)  

             S.D.    แทน  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

             n แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

               t แทน  ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  

    t (t-distribution) 

              F แทน  ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความนยัสาํคญัจากการแจกแจง  แบบ  

    F (F-distribution) 

             Df      แทน  ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

             SS      แทน  ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Squares) 

             Ms     แทน  ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square) 

             * แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  Sig    แทน  ความน่าจาํเป็น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

               ตอนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ตาํแหน่งหน้าที ระดับการศึกษาและ

ประสบการณ์ในการทาํงาน นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยการแจกแจงความถี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.1 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี จาํนวน ร้อยละ 

ขา้ราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

316 

112 

73.80 

26.20 

รวม 428 100.00 
 

               จากตารางที 4.1 พบว่า ขา้ราชการครู จาํนวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 และบุคลากร

ทางการศึกษา จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20  

 

ตารางท ี4.2 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ระดบัปริญญาตรี  

ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

252 

64 

79.75 

20.25 

65 

47 

58.00 

42.00 

รวม 316 100.00 112 100.00 
  

                จากตารางที 4.2 พบว่า ขา้ราชการครู มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 252 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.75 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 

ส่วนของบุคลากรทางการศึกษามีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 

รองลงมามีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  
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ตารางท ี4.3 แสดงจาํนวน และร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 นอ้ยกว่า 10 ปี  

 ตงัแต่ 10 – 20 ปี 

 มากกว่า 20 ปี 

138 

66 

112 

43.67 

20.89 

35.44 

- 

- 

112 

- 

- 

100.00 

รวม 316 100.00 112 100.00 
 

               จากตารางที 4.3 พบว่า ขา้ราชการครูมีประสบการณ์ในการทาํงานน้อยกว่า 10 ปี จาํนวน 

138 คนคิดเป็นร้อยละ 43.67 รองลงมา คือ ขา้ราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 20 

ปี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 35.44 และขา้ราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน ตงัแต่ 10 

– 20 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 20.89 ส่วนบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน

การทาํงานมากกว่า 20 ปี มีจาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วน  
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ตอนที 2 การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

               การวิเคราะห์การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 5 ดา้น คือ 1) การบริหารจดัการ2) การจดัการเรียนการสอน 3) 

การจดัสภาพแวดลอ้ม 4) การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5) การประเมินผล ใชก้าร

วิเคราะห์หาค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.4 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม  

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

โดยรวม 5 ด้าน 
 

การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน   S.D. แปลผล 

1. การบริหารจดัการ 4.06 0.50 มาก 

2. การจดัการเรียนการสอน  3.83 0.56 มาก 

3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 3.95 0.53 มาก 

4. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  3.91 0.50 มาก 

5. การประเมินผล 3.81 0.63 มาก 

รวม 3.91 0.49 มาก 

 

               จากตารางที 4.4 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม 5 ดา้น อยู่ในระดบัมาก (  = 3.91 

S.D..49) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากกว่าดา้นอืน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร

จดัการ ( = 4.06 S.D. .50) รองลงมาคือดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม (  = 3.95 S.D. .53) ดา้นการ

จดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม (  = 3.91 S.D. .50) ดา้นการจดัการเรียนการสอน ( = 3.83  

S.D. .56) และดา้นการประเมินผล ( = 3.81 S.D. .63) ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.5 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน

การ บริหารจดัการ  
 

ด้านการบริหารจดัการ   S.D. แปลผล 

1. มีการกาํหนดนโยบาย หลกัการ เป้าหมายในการส่งเสริม

จริยธรรมนกัเรียนทีชดัเจน 4.06 0.71 มาก 

2. การให้ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่

นกัเรียน 4.23 0.57 มาก 

3. การกําหนดแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและ

ประเมินผลในการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม 3.86 0.72 มาก 

4. การจดัทาํโครงการยกย่องคนดีและบุคลากรทีประพฤติ

ปฏิบัติตนด้านจริยธรรมให้เป็นบุคคลดีเด่นหรือเป็น

ตวัอยา่ง 4.09 0.72 มาก 

5. การจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมในกาส่งเสริม

จริยธรรมนกัเรียน 4.13 0.62 มาก 

6. การแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานส่งเสริม จริยธรรม

นกัเรียน 4.07 0.80 มาก 

7. การให้ครูเอาใจใส่ กาํกับ ดูแล ติดตามนักเรียน ทงัการ

แต่งกาย คาํพูด และความประพฤติทุกครังทีเข้าทาํการ

สอน 4.14 0.50 มาก 

8. การให้บุ คลากรทุก ฝ่ายที เกี ยวข้อง เช่ น  ผู ้บ ริหาร

สถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน

การกําหนด แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการ

ส่งเสริมจริยธรรม นกัเรียน 4.03 0.67 มาก 

9. การกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียน 4.04 0.73 มาก 

10. การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ความรู้คุณธรรม  

 จริยธรรมและสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 4.02 0.51 มาก 

รวม 4.06 0.50 มาก 
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               จากตารางที 4.5 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก  

(  = 4.06, S.D.=0.50) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากกว่าขอ้อืนไดแ้ก่ ขอ้ที 2. 

การใหค้รูประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่นักเรียน (  = 4.23, S.D.=0.57) รองลงมาขอ้ที 

7. การใหค้รูเอาใจใส่ กาํกบั ดูแล ติดตามนกัเรียน ทงัการแต่งกาย คาํพดู และความประพฤติทุกครัง

ทีเขา้ทาํการสอน ( = 4.14, S.D. = 0.50) และขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยกว่าขอ้อืนๆไดแ้ก่ ขอ้ที 3. การ

กาํหนดแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลในการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม  

( = 3.86, S.D.=0.72) 
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ตารางท ี4.6 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน

การจดัการเรียนการสอน 
 

ด้านการจดัการเรียนการสอน   S.D. แปลผล 

1. การจดัหาหนงัสือ เอกสาร คู่มือประกอบการเรียนการสอน

เกียวกบัจริยธรรม ใหค้รูศึกษาคน้ควา้เพียงพอ 4.0 1 0.65 มาก 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยนําเหตุการณ์ทีเกิดขึนใน

ชีวิตประจาํวนัมาสังเคราะห์ให้เห็นคุณและโทษตามหลกั

จริยธรรม 4.04 0.47 มาก 

3. การนําภูมิปัญญาท้องถิ น บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในชุมชนมาเป็นวิทยากรอบรมนกัเรียน 3.70 0.72 มาก 

4. การบูรณาการเนือหาเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรมไวใ้นทุก

สาระการเรียนรู้ 3.98 0.56 มาก 

5. การจัดการเรียนการสอนด้านจริยธรรมเน้นการปฏิบัติ

อยา่งจริงจงัและสมาํเสมอทงัในและนอกเวลาเรียน 3.69 0.74 มาก 

6. การอบรมครูเกียวกบัเทคนิค วิธีสอน จริยธรรมนกัเรียน 3.75 0.88 มาก 

7. การใช้สือเทคโนโลยีทีทันสมยัในการจัดการเรียนการ

สอนจริยธรรมนกัเรียน 3.75 0.78 มาก 

8. การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรกจริยธรรมทุก

ครังทีจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนในทุกกลุ่มสาระ 3.79 0.79 มาก 

9. การเชิญวิทยากรท้องถิน ผูเ้ชียวชาญในเรืองคุณธรรม 

จริยธรรมภายนอกชุมชนมาอบรมนกัเรียน  3.52 0.88 มาก 

10. การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในกระบวนการเรียนการสอน

ทีส่งเสริมจริยธรรมทีดีงาม 4.06 0.63 มาก 

รวม 3.83 0.56 มาก 
 

               จากตารางที 4.6 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก ( = 3.83, 

S.D. = 0.56) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากกว่าขอ้อืนไดแ้ก่ ขอ้ที 10. การมีส่วนร่วม

ของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนทีส่งเสริมจริยธรรมทีดีงาม (  = 4.06, S.D. = 0.63) 
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รองลงมา ขอ้ที 2. การจดัการเรียนการสอนโดยนาํเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัมาสงัเคราะห์ให้

เห็นคุณและโทษตามหลกัจริยธรรม ( = 4.04, S.D. = 0.47) และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยกว่าขอ้อืนๆไดแ้ก่ 

ขอ้ที 9. การเชิญวิทยากรท้องถิน ผูเ้ชียวชาญในเรืองคุณธรรม จริยธรรมภายนอกชุมชนมาอบรม

นกัเรียน (  = 3.52, S.D. = 0.88)  
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ตารางท ี4.7 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน

การจดัสภาพแวดล้อม  
 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อม   S.D. แปลผล 

1. การจดัหาเอกสาร ตาํรา และแบบเรียนทีมีเนือหาเกียวกบัการ 

ส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนไวบ้ริการอยา่งพอเพียง 3.84 0.82 มาก 

2. การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา 4.32 0.80 มาก 

3. การจัดทําป้ายแสดงคําขวัญ บทกลอน และคติพจน์ด้าน

จริยธรรมในหอ้งเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 3.89 0.63 มาก 

4. การนาํนกัเรียนไปทศันะศึกษาในแหล่งทีพร้อมดว้ยบรรยากาศ 

แห่งธรรมต่างทอ้งถิน 3.83 0.71 มาก 

5. การเป็นแบบอยา่งทีดีของครู เช่น การไหว ้การทกัทาย การพูด

ทีสุภาพ ไม่พดูคาํหยาบ เป็นตน้ 4.15 0.64 มาก 

6. การจดัทาํหอ้งจริยธรรมทีมีพระพุทธรูป ภาพเกียวกบัคุณธรรม 

จริยธรรม คติสอนใจและมุมหนงัสือนิพพานทีเกียวกบัธรรมะ 3.68 0.87 มาก 

7. การจดัสถานศึกษาให้มีความสะอาด มีภูมิทศัน์ทีสวยงาม ร่ม

รืน มีไมด้อกไมป้ระดบั เพือสร้างบรรยากาศทีดีแก่สายตาและ 

จิตใจของนกัเรียน 4.32 0.73 มาก 

8. การจดับรรยากาศในสถานศึกษาให้เอือต่อพฤติกรรมในการ

แสดงออกถึงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผูอื้น และเคารพใน

สถานทีควรเคารพ 4.15 0.72 มาก 

9. การจดัชุมนุม ชมรม คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 3.75 0.78 มาก 

10. การจดัทาํป้ายนิเทศแสดงประวติัและผลงานของผูมี้  คุณธรรม

จริยธรรมดีเด่น 3.63 0.76 มาก 

                                    รวม 3.95 0.53 มาก 
   

                              จากตารางที 4.7 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก 

(  = 3.95, S.D. = 0.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากกว่าขอ้อืนๆไดแ้ก่ ขอ้ที 7. 

การจัดสถานศึกษาให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ทีสวยงาม ร่มรืน มีไมด้อกไมป้ระดับ เพือสร้าง
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บรรยากาศทีดีแก่สายตาและจิตใจของนักเรียน ( = 4.32, S.D. = 0.73) รองลงมา ขอ้ที 2. การจดั

นิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา ( = 4.32, S.D. = 0.80) และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยกว่าขอ้อืนๆ ไดแ้ก่ 

ขอ้ที 10. การจดัทาํป้ายนิเทศแสดงประวติัและผลงานของผูมี้คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ( = 3.63, 

S.D. = 0.76)  
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ตารางท ี4.8 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

  นักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน การ

  จดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม    
 

ด้านการจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม   S.D. แปลผล 

1. การจัดกิจกรรมทศันะศึกษาทีวดัหรือแหล่งวฒันธรรมใน 

ทอ้งถิน 3.75 0.89 มาก 

2. การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกียวกับคุณธรรม 

จริยธรรม 3.71 0.79 มาก 

3. การจดักิจกรรมฟังธรรมและร่วมปฏิบัติธรรมในวนัธรรม

สวนะหรือวนัสาํคญัทางศาสนา 3.50 0.99 ปานกลาง 

4. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกมารยาท การแสดงความ

เคารพต่อบุคคลต่าง  ๆ

 

3.59 

 

1.00 

 

มาก 

5. การจดักิจกรรมส่งเสริมยกยอ่งนกัเรียนทีมีความประพฤติดี 4.25 0.57 มาก 

6. การจดักิจกรรมไปทาํบุญตักบาตร หรือเวียนเทียนใน วนั

สาํคญัทางศาสนา 4.11 0.69 มาก 

7. การจัดกิจกรรมประกวดคําขวัญ วาดภาพ บทกลอน

เรียงความเกียวกับจริยธรรมในวันสําคัญ เช่น ว ันพ่อ

แห่งชาติ วนัสาํคญัทางพระพุทธ ศาสนา 4.10 0.70 มาก 

8. การจดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ในศาสนสถาน 3.88 0.73 มาก 

9. การจดัทาํสมุดบนัทึกความดีเพือยกยอ่งนกัเรียนทีทาํความดี 3.91 0.65 มาก 

10. การจดักิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระในวนัสุดสปัดาห์ 4.35 0.60 มาก 

รวม 3.91 0.50 มาก 
 

               จากตารางที 4.8 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม อยู่ใน

ระดบัมาก ( = 3.91, S.D. = 0.50) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากกว่าขอ้อืนๆ

ไดแ้ก่ ขอ้ที 10. การจดักิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระในวนัสุดสัปดาห์ (  = 4.35, S.D. = 0.60) 

รองลงมาขอ้ 5. การจดักิจกรรมส่งเสริม ยกยอ่งนกัเรียนทีมีความประพฤติดี ( = 4.25 S.D. = 0.57) 

และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยกว่าขอ้อืนๆไดแ้ก่ ขอ้3. การจดักิจกรรมฟังธรรมและร่วมปฏิบติัธรรมในวนั

ธรรมสวนะหรือวนัสาํคญัทางศาสนา (  = 3.50, S.D. = 0.99) 
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ตารางท ี4.9 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน 

การประเมนิผล  

  

ด้าน การประเมนิผล   S.D. แปลผล 

1. มีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน 3.63 0.91 มาก 

2. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองเกียวกับ

คุณธรรม จริยธรรม 

3.85 0.78 มาก 

3. การนําผลการประเมินไปใช้เพือปรับปรุงและพัฒนา

พฤติกรรมของนกัเรียน 

4.01 0.65 มาก 

4. การใหน้กัเรียนมีการประเมินกนัเองเกียวกบัจริยธรรม 3.64 0.83 มาก 

5. การให้ผู ้ปกครอง ชุมชน มีส่วนในการประเมินผล

จริยธรรมนกัเรียน 

6. มีการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนอยา่งต่อเนือง 

7. มีการแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ 

8. มีการติดตามผลการประเมินทางจริยธรรม โดยเน้นการ

ประพฤติ ปฏิบติัของนกัเรียนเป็นสาํคญั 

9. การประเมินผลจริยธรรมนกัเรียนจากแฟ้มสะสมงาน 

10. มีการประเมินผลทางจริยธรรมโดยใชว้ิธีการหลากหลาย 

 

3.83 

 

3.90 

3.72 

 

3.72 

3.89 

3.94 

 

0.73 

 

0.84 

0.81 

 

0.70 

0.79 

0.79 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.81 0.63 มาก 
   

                จากตารางที 4.9 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก  

( = 3.81, S.D. = 0.63) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากกว่าขอ้อืนไดแ้ก่ ขอ้ที 3 

การนาํผลการประเมินไปใชเ้พือปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของนักเรียน ( = 4.01, S.D. = 

0.65) รองลงมา ขอ้ที 10  มีการประเมินผลทางจริยธรรมโดยใชว้ิธีการหลากหลาย ( = 3.94, S.D. 

= 0.79) และขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยกว่าขอ้อืนๆไดแ้ก่ขอ้ที 1 มีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผล

จริยธรรมนกัเรียน ( = 3.63, S.D. = 0.91)  
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ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียนใน โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

               การศึกษาวิจยัเรือง “การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2”ในครังนีเป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัโดยจาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

และระดบัการศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัมีรายละเอียดในตาราง ดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.10  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที 

โดยรวมทัง 5 ด้าน  

 

การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม 

  นักเรียนในโรงเรียน 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

1. การบริหารจดัการ 4.03 0.48 4.16 0.54 2.18 0.03* 

2. การจดัการเรียนการสอน  3.88 0.64 3.68 0.09 -5.26 0.00* 

3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 3.93 0.61 4.02 0.14 2.52 0.01* 

4. การจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 3.96 0.57 3.76 0.19 -5.35 0.00* 

5. การประเมินผล 3.87 0.68 3.63 0.39 -4.47 0.00* 

รวม 3.93 0.55 3.85 0.27 -2.04 0.04* 
 

* Sig ≤ 0.05 

                จากตารางที 4.10 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที โดยรวมแตกต่าง

กนั เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ทีกาํหนดไวว้่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่ง

หนา้ทีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกนั 
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ตารางท ี4.11  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ด้าน

การบริหารจดัการ 

 

ด้านการบริหารจดัการ 

                 

ข้าราชการครู 

บุคลากรทาง 

การศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

1. มี การกําหนดนโยบาย หลักการ 

เป้าหมายในการส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนทีชดัเจน 

 

4.13 

 

0.56 

 

3.84 

 

0.99 

 

-2.96 

 

0.00* 

2. การให้ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น

แบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน 

 

4.16 

 

0.58 

 

4.42 

 

0.49 

 

4.15 

 

0.00* 

3. การกําหนดแผนการนิเทศ ติดตาม 

สนับ สนุนและประเมินผลในการ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม 

 

 

3.87 

 

 

0.59 

 

 

3.84 

 

 

0.99 

 

 

-0.34 

 

 

0.73 

4. การจัดทําโครงการยกย่องคนดีและ

บุคลากรทีประพฤติปฏิบติัตนดา้นจริย 

ธรรมให้เป็นบุคคลดีเด่นหรือเป็น

ตวัอยา่ง 

 

 

3.97 

 

 

0.75 

 

 

4.42 

 

 

0.49 

 

 

5.83 

 

 

0.00* 

5. การจดัทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 

 

4.03 

 

0.63 

 

4.42 

 

0.49 

 

5.85 

 

0.00* 

6. การแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนิน งาน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

4.15 

 

0.71 

 

3.84 

 

0.99 

 

-3.03 

 

0.00* 

7. การใหค้รูเอาใจใส่ กาํกบั ดูแล ติดตาม

นักเรียน ทังการแต่งกาย คาํพูด และ

ความประพฤติทุกครังทีเข้าทําการ

สอน 

 

 

4.19 

 

 

0.57 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

-5.85 

 

 

0.00* 
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ตารางท ี4.11 (ต่อ) 

 

ด้านการบริหารจดัการ 
ข้าราชการครู 

บุคลากรทาง 

การศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

8. การใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งเช่น 

ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

กําห นด แผ นง าน โค รง กา ร  และ

กิจกรรมในการส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียน 

 

 

 

 

3.89 

 

 

 

 

0.67 

 

 

 

 

4.42 

 

 

 

 

0.49 

 

 

 

 

7.65 

 

 

 

 

0.00* 

9. การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม

นกัเรียนของโรงเรียน 

 

3.91 

 

0.75 

 

4.42 

 

0.49 

 

6.60 

 

0.00* 

10. การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยเน้น

ความรู้คู่ คุณธรรม จริยธรรมและสอด 

แทรกในทุกกลุ่มสาระ 

 

4.03 

 

0.59 

 

4.00 

  

0.00 

 

-0.94 

 

0.34 

รวม 4.03 0.48 4.16 0.54 2.18 0.03* 
 

* Sig ≤ 0.05 

               จากตารางที 4.11 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ดา้นการบริหาร

จดัการ โดยรวมแตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 3 การกาํหนดแผนการนิเทศ ติดตาม 

สนบัสนุนและประเมินผลในการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม และขอ้ 10 การใหค้รูจดัการเรียนการ

สอนโดยเนน้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ ไม่แตกต่างกนั  

               ส่วนขอ้1มีการกาํหนดนโยบาย หลกัการ เป้าหมายในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนที

ชดัเจน ขอ้2 การใหค้รูประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน ขอ้ 4 การจดัทาํโครงการยก

ยอ่งคนดีและบุคลากรทีประพฤติปฏิบติัตนดา้นจริยธรรมใหเ้ป็นบุคคลดีเด่นหรือเป็นตวัอย่าง ขอ้ 5 

การจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ข้อ 6 การแต่งตัง

คณะกรรมการดาํเนิน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขอ้ 7 การใหค้รูเอาใจใส่ กาํกบั ดูแล ติดตาม

นกัเรียน ทงัการแต่งกาย คาํพดู และความประพฤติทุกครังทีเขา้ทาํการสอน ขอ้ 8 การใหบุ้คลากรทุก

ฝ่ายทีเกียวขอ้งเช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการกาํหนด

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนและ ขอ้ที 9 การกาํหนดมาตรฐาน

ทางจริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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ตารางท ี4.12  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 

   ข้าราชการครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยนํา

เหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํ วนั

มาสงัเคราะห์ ให้เห็นคุณและโทษตาม

หลกัจริยธรรม 

4.01 0.76 4.00 0.00 -.22 0.82 

2. การนําภู มิปัญญาท้องถิ น บุคคล

ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมใน

ชุมชนมาเป็นวิทยากรอบรมนกัเรียน 

4.06 0.55 4.00 0.00 -1.82 0.06 

3. การบู รณา การ เนื อห าเ กี ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมไวใ้นทุกสาระ

การเรียนรู้ 

3.80 0.76 3.42 0.49 -6.02 0.00* 

4. การจัด การ เ รี ยนการ สอนด้า น

จริยธรรมเนน้การปฏิบติัอยา่งจริงจงั

และสมาํเสมอทังในและนอกเวลา

เรียน 

3.97 0.65 4.00 0.00 .76 0.44 

5. การอบรมครูเกียวกับเทคนิค วิ ธี

สอน จริยธรรมนกัเรียน 
3.79 0.78 3.42 0.49 -5.75 0.00* 

6. การใช้สือเทคโนโลยีทีทันสมยัใน

การจัดการเรียนการสอนจริยธรรม

นกัเรียน 

3.82 0.97 3.58 0.49 -3.26 0.00* 

7. การให้ครูจัดการเรียนการสอนโดย

สอดแทรกจริยธรรมทุกครังทีจดัการ

เรียนรู้ใหน้กัเรียนในทุกกลุ่มสาระ 

3.81 0.85 3.58 0.49 -3.41 0.00* 
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ตารางท ี4.12  (ต่อ) 
 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 

   ข้าราชการครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

8. การเชิญวิทยากรทอ้งถิน ผูเ้ชียวชาญ

ในเรืองคุณธรรม จริยธรรมภายนอก

ชุมชนมาอบรมนกัเรียน  

3.93 0.84 3.42 0.49 -7.61 0.00* 

9. การมี ส่ วน ร่ วม ของนั ก เ รี ยนใน

กระบวนการเรียนการสอนทีส่งเสริม

จริยธรรมทีดีงาม 

3.56 0.98 3.42 0.49 -1.93 0.05 

10. การจัดการเรียนการสอนโดยนํา

เหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิต ประจาํวนั

มาสงัเคราะห์ใหเ้ห็นคุณและโทษตาม

หลกัจริยธรรม 

4.08 0.73 4.00 0.00 -1.82 0.06 

รวม 
3.88 0.64 3.68 0.09 -5.26 

0.00

* 
 

* Sig ≤ 0.05 

               จากตารางที 4.12 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ดา้นการจดัการ

เรียนการสอน โดยรวมแตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 1 การจดัการเรียนการสอน

โดยนาํเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํ วนัมาสงัเคราะห์ใหเ้ห็นคุณและโทษตามหลกัจริยธรรม ขอ้ 

2 การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนมาเป็นวิทยากรอบรม

นกัเรียน ขอ้ 4 การจดัการเรียนการสอนดา้นจริยธรรมเน้นการปฏิบติัอย่างจริงจงัและสมาํเสมอทงั

ในและนอกเวลาเรียน ขอ้ 9 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนทีส่งเสริม

จริยธรรมทีดีงามและขอ้ 10 การจดัการเรียนการสอนโดยนาํเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิต ประจาํวนัมา

สงัเคราะห์ใหเ้ห็นคุณและโทษตามหลกัจริยธรรม ไม่แตกต่างกนั  

                ส่วนขอ้ 3 การบูรณาการเนือหาเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรมไวใ้นทุกสาระการเรียนรู้ ขอ้ 5 

การอบรมครูเกียวกบัเทคนิค วิธีสอน จริยธรรมนกัเรียน ขอ้ 6 การใชสื้อเทคโนโลยทีีทนัสมยัในการ

จัดการเรียนการสอนจริยธรรมนักเรียน ข้อ 7 การให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
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จริยธรรมทุกครังทีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในทุกกลุ่มสาระและขอ้ 8 การเชิญวิทยากรท้องถิน  

ผูเ้ชียวชาญในเรืองคุณธรรม จริยธรรมภายนอกชุมชนมาอบรมนักเรียน แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 

ตารางท ี4.13 แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ด้าน 

การจดัสภาพแวดล้อม 
 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อม 

 

ข้าราชการครู 
บุคลากรทาง 

การศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

1. ก า ร จั ด ห า เ อ ก ส า ร  ตํ า ร า  แ ล ะ

แบบเรียน  

2. ที มี เ นื อหาเ กี ยวกับการส่ ง เสริ ม

จริยธรรมนักเรียนไว้บริการอย่าง

พอเพียง 

3.99 0.86 3.42 0.49 -6.54 0.00* 

3. การจัดนิทรรศการวันสําคัญทาง

ศาสนา 
4.08 0.81  5.00 0.00 20.19 0.00* 

4. การจดัทาํป้ายแสดงคาํขวญั บทกลอน 

แ ละ ค ติ พ จ น์ ด้ า น จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น

หอ้งเรียน  

5. อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 

4.06 0.58 3.42 0.49 -11.22 0.00* 

6. การนํานักเรียนไปทัศนะศึกษาใน

แหล่งทีพร้อมด้วยบรรยากาศแห่ง

ธรรมต่างทอ้งถิน 

378 0.81 4.00 0.00 4.88 0.00* 

7. การเป็นแบบอยา่งทีดีของครู เช่น การ

ไหว ้การทกัทาย การพูดทีสุภาพ ไม่

พดูคาํหยาบ เป็นตน้ 

4.21 0.74 4.00 0.00 -4.92 0.00* 
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ตารางท ี4.13 (ต่อ) 
 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อม 

 

ข้าราชการครู 
บุคลากรทาง 

การศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

8. การจดัทาํห้องจริยธรรมทีมีพระพุทธ 

รูป ภาพเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 

คติสอนใจและมุมหนังสือนิพพานที

เกียวกบัธรรมะ 

3.77 0.95 3.42 0.49 -4.86 0.00* 

9. การจัดสถานศึกษาให้มีความสะอาด 

มีภู มิทัศน์ ทีสวยงาม ร่มรืน มีไม้

ดอกไม้        ประดับ เพื อสร้าง

บรรยากาศทีดีแก่สายตาและจิตใจ

ของนกัเรียน 

4.07 0.70 5.00 0.00 23.32 0.00* 

10. การจดับรรยากาศในสถานศึกษาให้

เอือต่อพฤติกรรมในการแสดง ออก

ถึงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู ้อืน 

และเคารพในสถานทีควรเคารพ 

4.00 0.73 4.58 0.49 7.71 0.00* 

11. กา รจัด ชุ มนุ ม ช มร ม คุ ณ ธร ร ม 

จริยธรรมในสถานศึกษา 
3.66 0.89 4.00 0.00 6.69 0.00* 

12. การจดัทาํป้ายนิเทศแสดงประวติัและ

ผลงานของผูมี้คุณธรรม จริยธรรม

ดีเด่น 

3.70 0.83 3.42 0.49 -4.27 0.00* 

รวม 3.93 0.61 4.02 0.14 2.52 0.01* 
 

* Sig ≤ 0.05 

                จากตารางที 4.13 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ด้านการจัด

สภาพแวดลอ้ม โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ทุกขอ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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ตารางท ี4.14  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที 

ด้านการจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม   
 

การจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการ 

ศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

1. การจดักิจกรรมทศันะศึกษาทีวดัหรือ

แหล่งวฒันธรรมในทอ้งถิน 3.82 0.98 3.58 0.49 -3.24 0.00* 

2. การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 3.82 0.85 3.42 0.49 -5.91 0.00* 

3. การจัดกิจกรรมฟังธรรมและร่วม

ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะหรือ

วนัสาํคญัทางศาสนา 3.74 0.88 2.84 0.99 -8.50 0.00* 

4. การ จัด กิ จก รร มให้ นัก เ รี ย นฝึ ก

มารยาท การแสดงความเคารพต่อ

บุคคลต่างๆ 3.85 0.86 2.84 0.99 -9.61 0.00* 

5. การจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง

นกัเรียนทีมีความประพฤติดี 4.13 0.55 4.58 0.49 8.06 0.00* 

6. การจัดกิจกรรมไปทาํบุญตักบาตร

หรือเวียนเทียนในวันสําคัญทาง

ศาสนา 4.00 0.72 4.42 0.49 5.66 0.00* 

7. การจัดกิจกรรมประกวดคาํขวญั วาด

ภาพ บทกลอน เรียงความเกียวกับ

จริยธรรมในวันสําคัญ เช่น ว ันพ่อ

แห่งชาติว ันสําคัญ  ทางพระพุทธ 

ศาสนา 3.93 0.68 4.58 0.49 9.27 0.00* 

8. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

ในศาสนสถาน 4.04 0.73 3.42 0.49 -8.33 0.00* 
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ตารางท ี4.14  (ต่อ) 
 

การจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม 
ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการ 

ศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

9. การจัดทาํสมุดบันทึกความดีเพือยก

ยอ่งนกัเรียนทีทาํความดี 4.09 0.61 3.42 0.49 -10.27 0.00* 

10. การจดักิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระใน

วนัสุดสปัดาห์ 4.26 0.62 4.58 0.49 4.89 0.00* 

รวม 3.96 0.57 3.76 0.19 -5.35 0.00* 
 

* Sig ≤ 0.05 

               จากตารางที 4.14 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ด้านการจัด

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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ตารางที 4.15  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที ด้าน 

การประเมนิผล 

 

ด้านการประเมนิผล 
ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการ 

ศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

1. มี ก า ร แ ต่ ง ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน 
3.91 0.70 2.84 0.99   -10.50 0.00* 

2. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินตนเองเกียวกับคุณธรรม 

จริยธรรม 

4.01 0.81 3.42 0.49 -7.17 0.00* 

3. การนําผลการประเมินไปใช้เพือ

ปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของ

นกัเรียน 

4.01 0.76 4.00 0.00 -.22 0.82 

4. การให้นัก เรียนมีการประเมิ น

กนัเองเกียวกบัจริยธรรม 
3.72 0.91 3.42 0.49 -4.38 0.00* 

5. การให้ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนใน

การประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน 
3.77 0.85 4.00 0.00 4.76 0.00* 

6. มีการติ ดตาม ประเมิ นผลการ

ดํา เ นิ นงานส่ ง เสริ มจริยธรรม

นกัเรียน 

7. อยา่งต่อเนือง 

3.92 0.78 3.84 0.99 -.78 0.43 

8. มี ก า ร แ จ้ งผ ลก า ร ปร ะ เ มิ น ให้

ผูเ้กียวขอ้งทราบ 
3.83 0.87 3.42 0.49 -5.96 0.00* 

9. มีการติดตามผลการประเมินทาง

จริยธรรม โดยเน้นการประพฤติ 

ปฏิบติัของนกัเรียนเป็นสาํคญั 

3.83 0.73 3.42 0.49 -5.51 0.00* 
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ตารางที 4.15  (ต่อ)  

 

ด้านการประเมนิผล 
ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการ 

ศึกษา 

t sig 

  S.D.   S.D. 

10. การประเมินผลจริยธรรมนักเรียน

จากแฟ้มสะสมงาน 
3.84 0.92 4.00 0.00 2.98 0.00* 

11. มีการประเมินผลทางจริยธรรมโดย

ใชว้ิธีการหลากหลาย 
3.92 0.92 4.00 0.00 1.46 0.14 

รวม 3.87 0.68 3.63 0.39 -4.47 0.00* 

* Sig ≤ 0.05 

                             จากตารางที 4.15 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที ดา้นการประเมินผล

โดยรวมแตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 3 การนาํผลการประเมินไปใชเ้พือปรับปรุง

และพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียน ขอ้ 6 มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียนอย่างต่อเนือง และข้อ10 มีการประเมินผลทางจริยธรรมโดยใช้วิธีการหลากหลาย  

ไม่แตกต่างกนั  

               ส่วนขอ้ 1 มีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน ขอ้ 2 การใหน้กัเรียนมี

ส่วนร่วมในการประเมินตนเองเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ขอ้ 4 การให้นักเรียนมีการประเมิน

กนัเองเกียวกบัจริยธรรม ขอ้ 5 การใหผู้ป้กครอง ชุมชน มีส่วนในการประเมินผลจริยธรรมนักเรียน 

ขอ้ 7 มีการแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ ขอ้ 8 มีการติดตามผลการประเมินทางจริยธรรม 

โดยเนน้การประพฤติ ปฏิบติัของนักเรียนเป็นสาํคญั และขอ้ 9 การประเมินผลจริยธรรมนักเรียน

จากแฟ้มสะสมงาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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ตารางท ี4.16  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา

โดยรวมทัง 5 ด้าน  
 

การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม 

นักเรียนในโรงเรียน 

ปริญญาตรี สูง กว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

1. การบริหารจดัการ 3.88 0.42 4.59 0.29 -19.30 0.00* 

2. การจดัการเรียนการสอน  3.76 0.52 4.01 0.62 -4.17 0.00* 

3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 3.91 0.42 4.07 0.76 -2.11 0.03* 

4. การจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  3.86 0.47 4.05 0.57 -3.50 0.00* 

5. การประเมินผล 3.72 0.59 4.06 0.66 -5.03 0.00* 

รวม 3.83 0.45 4.16 0.54 -6.30 0.00* 

* Sig ≤ 0.05 

                จากตารางที 4.16 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมทงั 5 ดา้น

แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 
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ตารางท ี4.17  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ด้านการบริหารจดัการ 

 

ด้านการบริหารจดัการ 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

1. มีการกําหนดนโยบาย  หลักการ

เป้าหมายในการส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนทีชดัเจน 

3.84 0.65 4.68 0.46 -14.78 0.00* 

2. การให้ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น

แบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน 
4.16 0.51 4.42 0.68 -3.70 0.00* 

3. การกําหนดแผนการนิเทศ ติดตาม 

สนับสนุนและประเมินผลในการ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม 

3.58 0.55 4.68 0.46 -20.44 0.00* 

4. การจัดทาํโครงการยกย่องคนดีและ

บุคลากรทีประพฤติปฏิบัติตนด้าน

จริยธรรมให้เป็นบุคคลดีเด่นหรือเป็น

ตวัอยา่ง 

3.85 0.65 4.77 0.42 -16.73 0.00* 

5. การจดัทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 
3.95 0.56 4.66 0.47 -12.80 0.00* 

6. การแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3.82 0.76 4.77 0.42 -15.95 0.00* 

7. การให้ครูเอาใจใส่ กาํกบั ดูแล ติดตาม

นักเรียน ทังการแต่งกาย ค ําพูด และ

ความประพฤติทุกครังทีเขา้ทาํการสอน 

4.02 0.44 4.48 0.50 -8.46 0.00* 

8. การให้บุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งเช่น 

ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู  นักเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

กาํหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

ในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 

3.77 0.54 4.77 0.42 -19.76 0.00* 
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ตารางท ี4.17  (ต่อ)  

 

ด้านการบริหารจดัการ 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

9. การกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรม

นกัเรียนของโรงเรียน 
3.82 0.61 4.68 0.66 -12.45 0.00* 

10. การให้ครูจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นความรู้คู่ คุณธรรม จริยธรรมและ

สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 

4.03 0.52 4.02 0.48 .12 0.89 

รวม 3.88 0.42 4.59 0.29 -19.30 0.00* 

* Sig ≤ 0.05 

               จากตารางที 4.17 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นการบริหาร

จดัการแตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ส่วนขอ้ 10 การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

และสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี4.18   แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 

 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยนํา 

เหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํ วนั

มาสงัเคราะห์ใหเ้ห็นคุณและโทษตาม

หลกัจริยธรรม 3.92 0.63 4.26 0.64 -4.85 0.00* 

2. การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน บุคคลดีเด่น

ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนมา

เป็นวิทยากรอบรมนกัเรียน 3.97 0.47 4.23 0.42 -5.35 0.00* 

3. ก า ร บู ร ณ า ก า ร เ นื อ ห า เ กี ย ว กั บ

คุณธรรมจริยธรรมไวใ้นทุกสาระการ

เรียนรู้ 3.15 0.64 4.26 0.64 -10.54 0.00* 

4. การจัดการเรียนการสอนด้านจริย 

ธรรมเน้นการปฏิบติัอย่างจริงจงัและ

สมาํเสมอทงัในและนอกเวลาเรียน 3.97 0.59 4.02 0.48 -.92 0.35 

5. การอบรมครูเกียวกบัเทคนิค วิธีสอน 

จริยธรรมนกัเรียน 3.58 0.78 4.02 0.48 -6.87 0.00* 

6. การใช้สือเทคโนโลยีทีทันสมัยใน

การจัดการเรียนการสอนจริยธรรม

นกัเรียน 3.84 0.72 3.51 1.19 2.69 0.00* 

7. การให้ครูจัดการเรียนการสอนโดย

สอดแทรกจริยธรรมทุกครังทีจดัการ

เรียนรู้ใหน้กัเรียนในทุกกลุ่มสาระ 3.79 0.69 3.62 0.99 1.70 0.09 

8. การเชิญวิทยากรทอ้งถิน ผูเ้ชียวชาญ

ในเรืองคุณธรรม จริยธรรมภายนอก

ชุมชนมาอบรมนกัเรียน  3.72 0.77 4.02 0.82 -3.38 0.00* 
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ตารางท ี4.18   (ต่อ)  

 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

9. การมี ส่ วน ร่ วม ของนั ก เ รี ยนใน

กระบวนการเรียนการสอนทีส่งเสริม

จริยธรรมทีดีงาม 3.35 0.83 4.02 0.82 -7.34 0.00* 

10. การจัดการเรียนการสอนโดยนํา

เหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนั

มาสงัเคราะห์ใหเ้ห็นคุณและโทษตาม

หลกัจริยธรรม 3.99 0.68 4.23 0.42 -3.47 0.00* 

รวม 3.76 0.52 4.01 0.62 -4.17 0.00* 

* Sig ≤ 0.05 

                              จากตารางที 4.18 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นการจดัการ

เรียนการสอนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าขอ้ 4 การจดัการเรียนการสอนดา้นจริยธรรมเน้นการปฏิบติัอย่างจริงจงัและสมาํเสมอทงัใน

และนอกเวลาเรียน และข้อ 7 การให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกจริยธรรมทุกครังที

จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนในทุกกลุ่มสาระ ไม่แตกต่าง  
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ตารางท ี4.19  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับการศึกษา ด้าน

การจดัสภาพแวดล้อม 
 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อม 
ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

1. การจัดหาเอกสาร ตาํรา และ

แบบเรียนทีมีเนือหาเกียวกับ

การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ไวบ้ริการอยา่งพอเพียง 3.69 0.87 4.26 0.44 -8.81 0.00* 

2. การจัดนิทรรศการวนัสําคัญ

ทางศาสนา 4.28 0.57 4.43 1.24 -1.23 0.21 

3. การจัดทําป้ายแสดงคาํขวัญ 

บทกลอนและคติพจน์ด้าน

จริยธรรมในห้องเรียนอาคาร

เรียนและบริเวณโรงเรียน 3.78 0.64 4.23 0.42 -8.42 0.00* 

4. การนํานัก เ รียนไปทัศนะ

ศึกษาในแหล่งทีพร้อมด้วย 

บรรยากาศแห่งธรรมต่าง

ทอ้งถิน 3.81 0.69 3.91 0.74 -1.30 0.19 

5. การเป็นแบบอย่างทีดีของครู 

เช่น การไหว ้การทกัทาย การ

พูดทีสุภาพ ไม่พูดคําหยาบ 

เป็นตน้ 4.15 0.53 4.15 0.88 -.01 0.98 

6. การจัดทาํห้องจริยธรรมทีมี

พระพุทธรูป ภาพเกียวกับ

คุณธรรม จ ริ ยธรรม คติ

สอ น ใจ แ ละ มุ ม ห นั ง สื อ

นิพพานทีเกียวกบัธรรมะ 3.64 0.81 3.78 1.02 -1.52 0.12 
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ตารางท ี4.19  (ต่อ) 
 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อม 
ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

7. การจดัสถานศึกษาให้มีความ

สะอาด มีภูมิทัศน์ทีสวยงาม 

ร่มรืน มีไม้ดอกไม้ประดับ 

เพือ  สร้างบรรยากาศทีดีแก่

สายตา และจิตใจของนกัเรียน 

4.26 0.63 4.47 0.95 -2.13 0.03* 

8. การจัดบรรยากาศในสถาน 

ศึกษาให้เอือต่อพฤติกรรมใน

การแสดง ออกถึงความเคารพ 

อ่อนน้อมต่อผูอื้น และเคารพ

ในสถานทีควรเคารพ 

4.24 0.70 3.91 0.74 4.02 0.00* 

9. การจัด ชุ มนุ ม ชมรม คุ ณ 

ธรรม จ ริยธรรมในสถาน 

ศึกษา 

3.73 0.68 3.80 1.03 -.80 0.42 

10. การจัดทําป้ายนิ เทศแสดง

ประวัติและผลงานของผู ้มี

คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 

3.57 0.64 3.80 1.03 -2.78 0.00* 

รวม 3.91 0.42 4.07 0.76 -2.11 0.03* 

* Sig ≤ 0.05 

                             จากตารางที 4.19 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับการศึกษา ด้านการจัด

สภาพแวดลอ้มโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ 2 การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา ขอ้ 4 การนาํนกัเรียนไปทศันะศึกษาในแหล่งที

พร้อมดว้ยบรรยากาศแห่งธรรมต่างทอ้งถิน ขอ้ 5 การเป็นแบบอย่างทีดีของครู เช่น การไหว ้การ

ทกัทาย การพดูทีสุภาพ ไม่พดูคาํหยาบ เป็นตน้ ขอ้ 6 การจดัทาํห้องจริยธรรมทีมีพระพุทธรูป ภาพ

เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจและมุมหนังสือนิพพานทีเกียวกบัธรรมะ และขอ้ 9 การจดั

ชุมนุม ชมรม คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี4.20  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ด้านการจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

 

ด้านการจดักจิกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

1. การจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาทีว ัด 

หรือแหล่งวฒันธรรมในทอ้งถิน 
3.89 0.77 3.38 1.07 4.59 0.00* 

2. การจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหา 

เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
3.68 0.69 3.80 1.03 -1.37 0.17 

3. การจัดกิจกรรมฟังธรรมและร่วม

ปฏิบติัธรรมในวนัธรรมสวนะหรือ 

วนัสาํคญัทางศาสนา 

3.35 0.90 3.94 1.11 -4.97 0.00* 

4. การจัด กิจกรรมให้นัก เรียนฝึ ก

มารยาท 

5. การแสดงความเคารพต่อบุคคล

ต่างๆ 

3.48 1.05 3.91 0.74 -4.69 0.00* 

6. การจัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง

นกัเรียนทีมีความประพฤติดี 
4.24 0.61 4.26 0.44 -.39 0.69 

7. การจัดกิจกรรมไปทาํบุญตักบาตร 

หรือเวียนเทียนในวันสําคัญทาง

ศาสนา 

3.99 0.66 4.44 0.68 -5.98 0.00* 

8. การจัดกิจกรรมประกวดคาํขวญั วาด

ภาพ บทกลอน เรียงความเกียวกับ

จริยธรรมในวันสําคัญ เช่น ว ันพ่อ

แห่งชาติ  ว ันสําคัญทางพระพุทธ 

ศาสนา 

4.16 0.67 3.91 0.74 3.16 0.00* 

9. การจัดกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์

ในศาสนสถาน 
3.71 0.72 4.37 0.48 -10.79 0.00* 
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ตารางท ี4.20  (ต่อ)  

 

ด้านการจดักจิกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

10. การจดัทาํสมุดบนัทึกความดีเพือยก

ยอ่งนกัเรียนทีทาํความดี 
3.80 0.68 4.23 0.42 -7.80 0.00* 

11. การจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระ

ในวนัสุดสปัดาห์ 
4.35 0.64 4.34 0.47 .08 0.93 

รวม 3.86 0.47 4.05 0.57 -3.50 0.00* 

* Sig ≤ 0.05 

               จากตารางที 4.20 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับการศึกษา ด้านการจัด

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณารายขอ้ 

พบว่า ขอ้ 2 การจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ขอ้ 5 การจดักิจกรรม

ส่งเสริม ยกย่องนักเรียนทีมีความประพฤติดี ข้อ 10 การจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระในวนัสุด

สปัดาห์ ไม่แตกต่าง 
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ตารางท ี4.21  แสดงการเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ด้านการประเมนิผล 

 

ด้านการประเมนิผล 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

1. มีการแต่งตังคณะกรรมการ 

ประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน 
3.50 1.03 4.00 0.00 -8.61 0.00* 

2. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

การประเมินตนเองเกียวกับ

คุณธรรมจริยธรรม 

3.71 0.82 4.26 0.44 -8.80 0.00* 

3. การนาํผลการประเมินไปใชเ้พือ

ปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรม

ของนกัเรียน 

3.99 0.57 4.05 0.83 -.59 0.55 

4. การให้นักเรียนมีการประเมิน

กนัเองเกียวกบัจริยธรรม 
3.55 0.69 3.92 1.10 -4.08 0.00* 

5. การให้ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วน

ในการประเมินผลจริยธรรม

นกัเรียน 

3.77 0.69 4.02 0.82 -3.12 0.00* 

6. มีการติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนอยา่งต่อเนือง 

3.66 0.76 4.58 0.68 -11.18 0.00* 

7. มีการแจ้งผลการประเมินให้

ผูเ้กียวขอ้งทราบ 
3.65 0.67 3.91 1.10 -2.87 0.00* 

8. มีการติดตามผลการประเมินทาง

จริยธรรม โดยเนน้การประพฤติ 

ปฏิบติัของนกัเรียนเป็นสาํคญั 

3.62 0.73 4.02 0.48 -6.39 0.00* 

9. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ลจ ริ ย ธร ร ม

นกัเรียนจากแฟ้มสะสมงาน 
3.84 0.78 4.02 0.82 -2.04 0.04* 
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ตารางท ี4.21  (ต่อ)  

 

ด้านการประเมนิผล 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี t sig 

  S.D.   S.D. 

10. มีการประเมินผลทางจริยธรรม

โดยใชว้ิธีการหลากหลาย 
3.96 0.65 3.91 1.10 .41 0.67 

รวม 3.72 0.59 4.06 0.66 -5.03 0.00* 
 

                             จากตารางที 4.21 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ ําแนกตามระดับการศึกษา ด้านการ

ประเมินผล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 3 

การนาํผลการประเมินไปใช้เพือปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของนักเรียน และขอ้ 10 มีการ

ประเมินผลทางจริยธรรมโดยใชว้ิธีการหลากหลาย ไม่แตกต่าง 
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ตอนที 4  การเปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงาน  เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ใน

การทํางาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ใช้สถิติ

ทดสอบเอฟ (F-test) และหากพบว่ามีนัยสําคญัทางสถิต ิได้ทําการทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 

ตารางท ี4.22  การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวม 

ทัง 5 ด้าน  
 

การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรม 

นักเรียนในโรงเรียน 

น้อยกว่า 10 ปี 

n = 138 

ตงัแต่ 10-20 ปี 

n = 66 

มากกว่า 20 ปี 

n = 224 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1. การบริหารจดัการ 4.04 0.44 4.04 0.53 4.08 0.52 

2. การจดัการเรียนการสอน  3.68 0.60 4.30 0.61 3.77 0.44 

3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 3.80 0.74 4.20 0.59 3.97 0.27 

4. การจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  3.78 0.64 4.30 0.60 3.87 0.27 

5. การประเมินผล 3.73 0.79 4.16 0.57 3.78 0.48 

รวม 3.81 0.59 4.20 0.55 3.89 0.36 
 

*Sig ≤ 0.05 

              จากตารางที 4.22 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

โดยรวมทงั 5 ดา้น ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 ปี มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา ผูที้

มีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 20 ปี และผูที้มีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางท ี4.23  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตาม

ประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมทัง 5 ด้าน  

 

การดําเนินงานส่งเสริม 

จริยธรรมนักเรียนใน 

โรงเรียน 

แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. การบริหารจดัการ ระหว่างกลุ่ม 0.18 2 .09 0.35 0.70 

ภายในกลุ่ม 107.07 425 .25   

รวม 107.25 427    

2. การจดัการเรียนการ

สอน 

ระหว่างกลุ่ม 18.40 2 3.82 14.12 0.00 

ภายในกลุ่ม 118.55 425 0.27  * 

รวม 136.96 427    

3. การจดัสภาพแวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 7.65 2 3.82 14.12 0.00 

ภายในกลุ่ม 115.17 425 0.27  * 

รวม 122.83 427    

4. การจดักิจกรรม

ส่งเสริมจริยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 12.86 2 6.43 27.96 0.00 

ภายในกลุ่ม 97.72 425 0.23  * 

รวม 110.58 427    

5. การประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 9.84 2 4.92 12.91 0.00 

ภายในกลุ่ม 162.00 425 0.38  * 

รวม 171.84 427    

รวม ระหว่างกลุ่ม 7.21 2 3.60 15.42 0.00 

ภายในกลุ่ม 99.31 425 0.23  * 

รวม 106.52 427    
 

*Sig ≤ 0.05 

                             จากตารางที 4.23 พบว่า การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ไม่แตกต่าง ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัด

สภาพแวดลอ้ม ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และดา้นการประเมินผล แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 เมือพบว่ามีความแตกต่างกนัจึงทาํการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ต่อดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.24  แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีมี

ประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกัน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน   น้อยกว่า 10 ปี ตงัแต่ 10-20 ปี มากกว่า 20ปี 

3.68 4.30 3.77 

นอ้ยกว่า 10 ปี 3.68 - -0.61* -0.08 

ตงัแต่ 10-20 ปี 4.30 - - 0.53* 

มากกว่า 20 ปี 3.77 - - - 
 

*Sig ≤ 0.05 

                 จากตารางที 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกัน

จาํนวน 2 คู่ คือ 

    1.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบั

ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10 - 20 ปี  

    2.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบั 

ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนันไม่

พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางท ี4.25  แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีมี

ประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกัน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ่  (Scheffe’)  
 

ประสบการณ์ในการทํางาน   น้อยกว่า 10 ปี ตงัแต่ 10-20 ปี มากกว่า 20ปี 

3.80 4.20 3.97 

นอ้ยกว่า 10 ปี 3.80  -0.40* -0.17* 

ตงัแต่ 10-20 ปี 4.20 - - 0.23* 

มากกว่า 20 ปี 3.97 - - - 
 

*Sig ≤ 0.05 

                จากตารางที 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน

จาํนวน 3 คู่ คือ 

  1.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบั

ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10 - 20 ปี  

  2.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบั

ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี 

  3.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบัผู ้

ทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่ 

พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางท ี4.26  แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่  การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีมี

ประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกนั ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ด้วย

วธิีการของเชฟเฟ่  (Scheffe’)  
 

ประสบการณ์ในการทํางาน   น้อยกว่า 10 ปี ตงัแต่ 10-20 ปี มากกว่า 20ปี 

3.78 4.30 3.87 

นอ้ยกว่า 10 ปี 3.78 - -0.52* -0.09 

ตงัแต่ 10-20 ปี 4.30 - - 0.43* 

มากกว่า 20 ปี 3.87 - - - 
 

*Sig ≤ 0.05 

               จากตารางที 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกัน

จาํนวน 2 คู่ คือ 

  1.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบั

ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10 - 20 ปี  

  2.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบัผู ้

ทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนั 

ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู ่
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ตารางท ี4.27  แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่  การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีมี

ประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกัน ด้านการประเมินผล ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  

(Scheffe’)  
 

ประสบการณ์ในการทํางาน   น้อยกว่า 10 ปี ตงัแต่ 10-20 ปี มากกว่า 20ปี 

3.73 4.16 3.78 

นอ้ยกว่า 10 ปี 3.73 - -0.43* -0.02 

ตงัแต่ 10-20 ปี 4.16 - - 0.41* 

มากกว่า 20 ปี 3.78 - - - 
 

*Sig ≤ 0.05 

               จากตารางที 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกัน

จาํนวน 2 คู่ คือ 

  1.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบั

ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10 - 20 ปี  

  2.  ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบัผู ้

ทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที 5 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพือ ศึกษาระดับการดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และเพือ

ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยจาํแนกตาม 

ตาํแหน่งหนา้ที ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 164 โรงเรียน 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งขา้ราชการครู จาํนวน 428คนจาํแนกเป็นครูระดบัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปี

ที 1 – 6) จาํนวน 116 โรงเรียนบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 98 คน,ขา้ราชการครู จาํนวน 721 คน 

รวม 819 คนโรงเรียนขยายโอกาส (ประถมศึกษาปีที 1–มธัยมศึกษาปีที3) จาํนวน48โรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 57 คน ขา้ราชการครูจาํนวน 785 คน รวม 842 คนโดยทาํการสุ่ม

ตวัอย่างแบบแบ่งระดับการศึกษาแลว้ตามด้วยการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตวัอย่าง คือบุคลากรทาง

การศึกษา จาํนวน 112 คนและขา้ราชการครูจาํนวน 316 คน 

เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนีเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยแบ่งออกเป็น 

2 ตอนประกอบดว้ย 

ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 3 ขอ้ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบ

สาํรวจรายการ (Check List)  

ตอนที 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดยขอ้คาํถามครอบคลุมเนือหาเกียวกบัการ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 ตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ1) การ

บริหารจัดการ, 2) การจัดการเรียนการสอน, 3) การจดัสภาพแวดลอ้ม, 4) การจดักิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และ 5) การประเมินผลซึงผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั และอภิปรายผลไวด้งันี 
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การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติพรรณนาเพือหาความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าเฉลีย () และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใช้ค่าสถิติการทดสอบที (t – test) และการทดสอบค่าเอฟ 

 (F – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ซึงสามารถสรุปผลการวิจัย  

ตามขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปนี 

5.1  สรุปผลการวิจยั 

5.2  อภิปรายผลการวิจยั 

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.1.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าทีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

ขา้ราชการครู จาํนวน 316 คน (ร้อยละ 73.80) จาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีสถานภาพทางการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 58.00) ในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามตาํแหน่งขา้ราชการครู พบว่าส่วน

ใหญ่มีสถานภาพการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 79.75) จาํแนกตามประสบการณ์ในการ

ทาํงานพบว่าผูต้อบแบบสอบถามตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ

ทาํงานมากกว่า 20 ปีสาํหรับขา้ราชการครู พบว่ามีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี จาํนวน 

138 คน (ร้อยละ 43.67)  

5.1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

พบว่า ระดบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2โดยภาพรวมทงั 5 ดา้น พบว่า อยู่ในระดบั มาก เมือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่าดา้นการบริหารจดัการเป็นดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด (  = 3.91 ) รองลงมา คือดา้น

การจดัสภาพแวดลอ้ม ( = 3.95) และดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นการประเมินผล ( = 3.81)  
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ระดับการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2โดยรวมและรายดา้นพบว่าดา้นการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยู่

ในระดบั มากเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ขอ้ที 2การให้ครูประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบ 

อย่างทีดีแก่นักเรียน ( = 4.23, S.D.=0.57) ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ข้อที 3 การกาํหนด

แผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลในการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม ( = 3.86, 

S.D.=0.72)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2โดยรวมและรายดา้น พบว่าดา้นการจดัการเรียน

การสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยมี

ขอ้สงัเกตว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ขอ้ที 10การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนการ

สอนทีส่งเสริมจริยธรรมทีดีงาม ( = 4.06, S.D. = 0.63) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือขอ้ที 9การ

เชิญวิทยากรทอ้งถิน ผูเ้ชียวชาญในเรืองคุณธรรม จริยธรรมภายนอกชุมชนมาอบรมนักเรียน ( = 

3.52, S.D. = 0.88)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการจัด

สภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีข้อสังเกตว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ข้อที 7 การจดัสถานศึกษาให้มีความสะอาด  

มีภูมิทัศน์ทีสวยงาม ร่มรืน มีไมด้อกไมป้ระดบั เพือสร้างบรรยากาศทีดีแก่สายตาและจิตใจของ

นกัเรียน ( = 4.32, S.D. = 0.73) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ขอ้ที 10 การจดัทาํป้ายนิเทศแสดง

ประวติัและผลงานของผูมี้คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ( = 3.63, S.D. = 0.76)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2โดยรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มากเมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

อยูใ่นระดบัมาก 9 ขอ้ทีมีค่าเฉลียปานกลาง 1 ขอ้โดยมีขอ้สงัเกตว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ขอ้ที 10

การจดักิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระในวนัสุดสัปดาห์ ( = 4.35, S.D. = 0.60) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลีย

ตาํสุด คือ ขอ้ที 3 การจดักิจกรรมฟังธรรมและร่วมปฏิบติัธรรมในวนัธรรมสวนะหรือวนัสาํคญัทาง

ศาสนา ( = 3.50, S.D. = 0.99)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2โดยรวมและรายด้าน พบว่า ด้านการ
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ประเมินผลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยมี

ขอ้สงัเกตว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ขอ้ที 3 การนาํผลการประเมินไปใชเ้พือปรับปรุงและพฒันา

พฤติกรรมของนกัเรียน ( = 4.01, S.D. = 0.65) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ขอ้ที 1มีการแต่งตงั

คณะกรรมการประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน ( = 3.63, S.D. = 0.91)  

5.1.3 ระดับผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 

โดยรวม พบว่า แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ทีกาํหนดไวว้่า ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหน้าทีต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกียวกับการดาํเนินงาน

ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2

แตกต่างกนั 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการบริหารจดัการ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 ดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05, ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05

ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05

ดา้นการประเมินผลโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมพบว่าทงั 5 

ดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการบริหารจดัการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05ดา้นการจดัการเรียนการสอน แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดา้น

การจัดสภาพแวดลอ้มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ด้านการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมจริยธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 และดา้นการประเมินผล

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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5.1.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน 

เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดย 

รวม พบว่าโดยรวมทงั 5 ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

เมือพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทาํการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ต่อด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’) ดงัต่อไปนี 

ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกนัจาํนวน 2 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10ปี มีความแตกต่างกบัผูที้

มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10 - 20 ปี  

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบัผูที้มี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัจาํนวน 3 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบัผูที้

มีประสบการณ์ในการทาํงาน9ตงัแต่ 10- 20 ปี  

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10ปี มีความแตกต่างกบัผูที้

มีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 20 ปี 

3. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบัผูที้มี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกนัจาํนวน 2 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบัผูที้

มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10- 20 ปี  

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบัผูที้มี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกนัจาํนวน 2 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี มีความแตกต่างกบัผูที้

มีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10 - 20 ปี  
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2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตงัแต่ 10-20 มีความแตกต่างกบัผูที้มี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 

 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

จากการศึกษาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แสดงภาพโดยรวม 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมากทงั 5 ดา้นทงันีอาจ

เป็นเพราะในโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีนโยบาย

ปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมใหน้กัเรียนเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือดา้น

การบริหารจดัการรองลงมาคือดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมดา้น

การจดัการเรียนการสอน และดา้นการประเมินผล ตามลาํดบั 

ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีระดบัการดาํเนินงานส่งเสริม

จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยู่ใน

ระดบัมาก ทงั 5 ดา้น ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมาน นามปัญญา (2554) ทาํการศึกษาเรือง 

บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามทศันะของขา้ราชการครูกลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นกัเรียนตามทศันะของขา้ราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหว้ยข่าสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียนตามทศันะของขา้ราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่าใน 5 ดา้นคือ

การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนการบริหารจดัการการจดักระบวนการเรียนรู้และการนิเทศการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการวดัผลและการประเมินผลอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ส่วนดา้นการประเมินผลเป็นดา้นทีมีภาพรวมอยูใ่นระดบัตาํสุด ในจาํนวน 5 ดา้น ซึงดา้นนี

ภาพรวมจะอยู่ในระดบัมากก็จริงทงันีอาจเป็นเพราะดา้นการประเมินผลตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ประเมิน และวิธีการประเมินทีหลากหลายและต่อเนืองซึงถือเป็นอุปสรรคต่องานดา้นการประเมิน 

ผลซึงการพฒันาจริยธรรมแก่ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพไดน้นั จะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาเจตคติ 

บุคลิกภาพและจิตใจของผูเ้รียนไปพร้อมกนัทงัตวัผูเ้รียนเอง ผูป้กครอง ชุมชนและครูอาจารยใ์น

โรงเรียน เป็นการเขา้ร่วมโดยตรงและจริงจงั ดงัที มอร์ริสัน (Morrison, 1988 อา้งถึงใน หรรษา นิล

วิเชียร) ไดก้ล่าวลกัษณะการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผูป้กครองไว ้3 ประการคือ การทาํงาน , กระบวน 

การ, และการพฒันา นนัเองซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระครูประโชติจนัทวิมล (นามจนฺทโชโต, 
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2555) ทาํการศึกษาเรือง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

หอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจงัหวดันนทบุรีมีวตัถุ ประสงค์เพือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ผลการวิจัย พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจงัหวดันนทบุรีทีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบั 

ชนัมธัยมศึกษาตอนปลายพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทงั 5 ดา้นไดแ้ก่ดา้นความมีนาํใจดา้นความประหยดั ดา้นความขยนัดา้นความมีวินัยและ

ดา้นความซือสตัย ์

5.2.1 ระดับความคิดเห็นเกียวกับการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แสดงภาพโดยรวมและรายดา้น โดยภาพรวม

ทงั 5 ดา้น พบว่า อยูใ่นระดบั มากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการบริหารจดัการเป็นดา้นที

สูงสุดของกลุ่มดา้นการบริหารจดัการ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าการใหค้รูประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่นักเรียนเป็นดา้นทีสูงสุด, ดา้นการจดัการ

เรียนการสอนโดยภาพรวม ทัง 5 ด้าน พบว่า อยู่ในระดบั มาก ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะว่าใน

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ทีดี จดัระเบียบของสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมในการจดักิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สําเริง เฉลิมเผ่า (2554, 

หน้า 158) โดยสรุปว่า การทีโรงเรียนจะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กบัเด็กนัน จะตอ้งอาศยั

องคป์ระกอบทีเกียวขอ้ง คือ การบริหารโรงเรียน, การจดัสภาพแวดลอ้ม, การสอนของครูและการ

จัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พระครูประโชติจันทวิมล 

(นามจนฺทโชโต, 2555) ทาํการศึกษาเรือง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ หอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบุรีมีวตัถุ ประสงค์เพือศึกษาการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ด

จงัหวดันนทบุรีผลการวิจยั พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นัก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น น ว มิ น ท ร า ชิ นู ทิ ศ ห อ วัง น น ท บุ รี อ ํา เ ภ อ ป า ก เ ก ร็ ด จัง ห วัด น น ท บุ รี 

ทีก ําลังศึกษาอยู่ในระดับ ชันมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทงั 5 ดา้นไดแ้ก่ดา้นความมีนาํใจดา้นความประหยดั 

ดา้นความขยนัดา้นความมีวินยัและดา้นความซือสตัย ์
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เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนที

ส่งเสริมจริยธรรมทีดีงามเป็นดา้นทีสูงสุด ,ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนาเป็นดา้นทีมีค่าเฉลียมาก

ทีสุด, ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดักิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระในวนัสุดสัปดาห์เป็นดา้นทีมีค่าเฉลีย

สูงสุดและดา้นการประเมินผลพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า

ดา้นการนาํผลการประเมินไปใชเ้พือปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นดา้นทีมีค่าเฉลีย

สูงสุดซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาโรช บัวศรี (2522,หนา้370) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวทางปฏิบติัเพือ

บรรลุถึงจริยธรรมทีพึงประสงค์ไดต้อ้งกาํหนดนโยบายพืนฐานเกียวกบัจริยธรรมไว ้และกาํหนด

วิธีการสอนจริยธรรมใหเ้ป็นไปตามนโยบายนัน การส่งเสริมจริยธรรมโรงเรียนขึนอยู่กบันโยบาย

และโครงสร้าง การบริหารของโรงเรียน ทีจะตอ้งกาํหนดนโยบายใหช้ดัเจนออกมา เพือเป็นบรรทดั

ฐานในการดาํเนินการกิจกรรมจริยธรรมทุกรูปทีจดัขึนในโรงเรียน ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะว่า 

โรงเรียนได้มีนโยบายพืนฐานเกียวกับจริยธรรมไวอ้ย่างชัดเจนนั นเองจากผลการวิจัยดงักล่าว

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ฉลาด หาญกุล (2551) ทําการศึกษาเรืองการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนช่วงชนัที 2 โรงเรียนนาขามวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

กาฬสินธุ์เขต 3 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมดา้นความสะอาด

ความมีระเบียบวินัยและความประหยดัของนักเรียนช่วงชันที 2 โรงเรียนนาขามวิทยาสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธุเ์ขต 3ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบนัปัญหาเกียวกบัคุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียนช่วงชนัที 2 โรงเรียนนาขามวิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทงั 3 ดา้นคือ

ดา้นความสะอาดดา้นความมีระเบียบวินยัและดา้นความประหยดัก็สมควรทีจะไดรั้บการปรับปรุง

และพฒันาให้อยู่ในระดบัทีดียิงขึนผูว้ิจยัและกลุ่มผูร่้วมวิจยัจึงไดด้าํเนินการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมพร้อมกบัไดจ้ดัทาํโครงการเพือดาํเนินงานในแต่ละดา้นประกอบดว้ยดา้นความสะอาด

ไดแ้ก่ โครงการโรงเรียนน่าอยูด่า้นความมีระเบียบวินัย ไดแ้ก่โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ

พฒันาวินยันกัเรียนและดา้นความประหยดัไดแ้ก่โครงการหนูน้อยรักการประหยดักลยุทธ์การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้ดาํเนินการโดยการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียนในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือใหน้กัเรียนไดซึ้ม

ซบัและรับเอาธรรมะไปพร้อมๆกบัการรับเอาความรู้ขณะอยูใ่นหอ้งเรียนขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้

ครูผูส้อนแต่ละคนไดส้อดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขา้ในแผนการเรียนรู้ในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลยุทธ์การนิเทศติดตามผลไดด้าํเนินการร่วมกับกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลเพือ

ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการเสริมสร้างแลว้ทงัในขณะทีอยูที่บา้นและ
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อยูใ่นโรงเรียนผลการดาํเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงชนัที 2 โดยใชก้ล

ยทุธต่์างๆส่งผลใหโ้ดยภาพรวมนกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นความสะอาดดา้นความมีระเบียบวินัยและ

ดา้นความประหยดัดียงิขึนกว่าเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 

5.2.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกยีวกบัการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 

เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2โดยรวม จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที พบว่า  

ไม่แตกต่างกันเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัด

สภาพแวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05ส่วนการบริหารจดัการ ดา้นการ

จดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และดา้นการประเมินผล ไม่แตกต่างกนั

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ทีกาํหนดไวว้่าขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบัการ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 แตกต่างกนั 

กรณีเปรียบเทียบขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สงักดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2จําแนกตามตําแหน่งหน้าทีพบว่ า  

ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนไดมี้แนวทาง

บริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกนั มีการร่วมมือกนัจดักิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรมในโรงเรียนซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กติมิา ปรีดีดิลก (2532,หน้า 158) ไดก้ล่าวไวว้่า

การกาํหนดนโยบายเพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน คณะครูตอ้งมีความคิดเห็น

สอดคลอ้งเป็นแนวเดียวกนั และตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยเหนือจากผลการวิจยัดงักล่าว

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มติร ดาราฉาย (2553) ทาํการศึกษาเรืองการดาเนินงานดา้นการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวดับางยางสังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดบัสภาพการดาเนินงานดา้นการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวดับางยางสังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครใน 6 ดา้นไดแ้ก่ดา้นการกาํหนดปรัชญาเป้าหมายดา้นการจดัตงัองค์กรดา้นการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดา้นการจดัองค์กรของ

นักเรียนดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนดา้นการดาเนินงานดา้นการ

ประเมินผลการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมผลการวิจยัพบว่าสภาพการดาเนินงานดา้นการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวดับางยางสังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
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สมุทรสาครทงั 6 ดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุดโดยมีดา้นการกาํหนดปรัชญาเป้าหมายมีค่าเฉลียมาก

ทีสุดเท่ากบั 4.90 อยูใ่นระดบัมากทีสุดรองลงมาดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียนมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.82 อยูใ่นระดบัมากทีสุดและดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง

และชุมชนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลียตาํทีสุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สมาน นามปัญญา (2554) ทาํการศึกษาเรืองบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นกัเรียนตามทศันะของขา้ราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหว้ยข่า สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนกัเรียนตามทศันะของขา้ราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่าใน 5 ดา้นคือ

การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนการบริหารจดัการการจดักระบวนการเรียนรู้และการนิเทศการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการวดัผลและการประเมินผลอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

5.2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัตงิาน 

เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

โดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกนัเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการ

จดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม การจดัสภาพแวดลอ้มและดา้นการประเมินผล พบว่า แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05ส่วนดา้นการบริหารจดัการ ไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูพบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 2 ทีกาํหนดไวท้งันีอาจเป็นเพราะว่า ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ถึงแมว้่าจะมีประสบการณ์ในการทาํงานทีต่างกนั แต่เมือมาอยู่ในโรงเรียน

เดียวกันแลว้ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียน ทีได้วางกรอบปฏิบัติเกียวกับการ

ดาํเนินการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนไวแ้ลว้ ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาโรช บัวศรี 

(2522,หนา้370) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวทางปฏิบติัเพือบรรลุถึงจริยธรรมทีพึงประสงค์ไดต้อ้งกาํหนด

นโยบายพืนฐานเกียวกบัจริยธรรมไว ้และกาํหนดวิธีการสอนจริยธรรมให้เป็นไปตามนโยบายนัน

จากผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนทร บุญสงค์ (2556) ทาํการศึกษาเรืองบทบาท

ผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาํเภอบุณฑทริก 

จงัหวดัอุบลราชธานี ซึงการวิจยันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผูบ้ริหารในการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาํเภอบุณฑริก จงัหวดัอุบลราชธานี 

ผลการวิจยัพบว่า1. บทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนบุณฑริก

วิทยาคาร อาํเภอบุณฑทริก จงัหวดัอุบลราชธานีโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2. บทบาท
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ผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาํเภอบุณฑทริก 

จงัหวดัอุบลราชธานีจาํแนกตามตาํแหน่งโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นความกรุณา เอือเฟือเผอืแผแ่ละเสียสละเพือส่วนรวมและดา้นความซือสัตย์

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระครูประโชตจินัทวิมล 

(นามจนฺทโชโต) ( 2555) ทาํการศึกษาเรือง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ หอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบุรีมีวตัถุ ประสงค์เพือศึกษาการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ด

จงัหวดันนทบุรีเพือศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนนวมินท-

ราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบุรีและเพือเสนอความคิดเห็นเกียวกบัแนว

ทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอ 

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบุรีที

กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทงั 5 ดา้นไดแ้ก่ดา้นความมีนาํใจดา้นความประหยดั ดา้นความ

ขยนัดา้นความมีวินยัและดา้นความซือสตัย2์. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจงัหวดันนทบุรีที

กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายจาํแนกตามเพศและระดบัชนัเรียนโดยภาพรวม

พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05เมือพิจารณาเป็นรายดา้นก็พบว่าไม่

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.053.แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นกัเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงันนทบุรีอาํเภอปากเกร็ดจงัหวดันนทบุรีทีกาํลงัศึกษาอยู่ใน

ระดับชันมธัยมศึกษาตอนปลายควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านนีเป็นพิเศษ 

เพราะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเปลียนไปตามยุคสมยัซึงเต็มไปดว้ยการแข่งขนัและเร่งรีบ 

จึงทาํใหพ้ฤติกรรมของเด็กไดรั้บอิทธิพลจากสภาพการณ์ดงักล่าว 

5.2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดับการศึกษา 

เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมพบว่า  

ไม่แตกต่างกนัเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดัการเรียนการสอน แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการจดั

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และดา้นการประเมินผล พบว่า ไม่แตกต่างกนัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่
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สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 3 ทีกาํหนดไวก้รณีเปรียบเทียบการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํแนกตามระดบั

การศึกษาทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน พบว่า

ไม่แตกต่างกนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะว่า การศึกษาของครูผูส้อน

และบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นตวัแปรทีสาํคญัของการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน 

เพราะทุกคนตระหนักถึงการปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหารศึกษาทีไดมี้การบริหารจดัการทีดี  

ในเรืองของการเรียนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้มตลอดจนถึงการจดักิจกรรมต่างๆทีเกียวกบัการ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สําเริง เฉลิมเผ่า (2554,หน้า 

158) โดยสรุปว่า การทีโรงเรียนจะฝังคุณธรรม จริยธรรมใหก้บัเด็กนนั จะตอ้งอาศยัองค์ประกอบที

เกียวขอ้ง คือ การบริหารโรงเรียน, การจดัสภาพแวดลอ้ม, การสอนของครูและการจดักิจกรรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรมจากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุจิตรา รอดศิริ (2556) 

ทาํการศึกษาเรือง บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม

อาํเภอเขาคิชกูฎ สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 2 การวิจยั ครังนีมี

จุดมุ่งหมายเพือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนของ

โรงเรียน ในกลุ่มอาํเภอเขาคิชกฎู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 ผล

การศึกษาพบว่า1.บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม

อาํเภอเขาคิชกูฎ สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 2 โดยรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2.เปรียบเทียบระดบับทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ของโรงเรียนในกลุ่มอาํเภอเขาคิชกฎู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 2 

จาํแนกตามเพศ คือ เพศหญิงและเพศชาย โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทาง

สถิติ จาํแนกตามประสบการณ์สอน คือประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ประสบการณ์ตงัแต่ 10-25 ปี

และประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ขึนไป โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทาง

สถิติ และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สมพงษ์ กล้าแข็ง (2556) ทาํการศึกษาเรืองการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนโดยใชด้นตรีพืนบา้นกลองยาวประยุกต์ กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นเสม็ด

โคกตาล สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ผลการศึกษาพบว่า  

1. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชด้นตรี

พืนบ้านกลองยาวประยุกต์ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม คือ  

มีความซือสัตยต่์อตนเองและหมูคณะจะมาซ้อมอย่างพร้อมเพรียงกนัและรับผิดชอบต่อหน้าทีที

ไดรั้บมอบหมาย ความกตญั ูสะทอ้นจากพิธีไหวค้รู การทาํความเคารพต่อเครืองดนตรีทงัก่อน

แสดงและหลงัแสดง ความสะอาด นกัเรียนช่วยเหลือซึงกนัและกนัในการทาํความสะอาดอุปกรณ์
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ดนตรี หอ้งเก็บอุปกรณ์ดนตรีและบริเวณโรงเรียนอย่างสมาํเสมอ ความขยนั นักเรียนมีความขยนั

ขนัแข็งในการฝึกซอ้มดนตรีมีความมานะอดทนถึงแมจ้ะเหนือยก็ไม่ทอ้ มีความสุภาพอ่อนโยนต่อ

ผูใ้หญ่ ต่อเพือนนักเรียนและชุมชน มีความสัมมาคารวะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง พูดจาสุภาพไพเราะ 

ความสามคัคี นักเรียนมีความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั รู้บทบาทหน้าทีของ

ตนเอง ช่วยเหลือเกือกลูกนัในหมคูณะเพือให้การงานต่างๆสาํเร็จลุล่วงไดค้วามประหยดั นักเรียน

ช่วยกนัรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียนใชสิ้งของอยา่งระมดัระวงัเพือใหใ้ชไ้ดน้านคุม้ค่า ถา้ชาํรุดก็

ช่วยกนัซ่อมใหอ้ยูใ่นสภาพทีใชก้ารได ้ความมีนาํใจ นกัเรียนช่วยเหลือซึงกนัและกนัในวงดนตรีรุ่น

พีช่วยฝึกสอนให้รุ่นน้อง รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพือประโยชน์ส่วนรวม ความมี

ระเบียบวินยัคือ การช่วยเหลือกนัในหมคูณะในการยกอุปกรณ์ดนตรีมาแสดงทงัก่อนและหลงัการ

แสดง นกัเรียนจะช่วยกนันาํอุปกรณ์ไปเก็บอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย มาฝึกซอ้มโดยพร้อมเพรียง

กนัและปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษาและของชมรมดนตรีพืนบา้นกลองยาวประยุกต์ทีได้

ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

2. ศึกษาวิธีการเรียนการสอนดนตรีพืนบา้นกลองยาวประยกุตโ์รงเรียนบา้นเสม็ดโคกตาล 

ผลการศึกษาพบว่ามี 3 วิธี คือ  

 2.1 ครูภูมิปัญญาท้องถินเป็นผูส้อน สร้างความรู้ความเข้าใจ สอนให้รู้หลกัทฤษฏี 

กฎเกณฑ ์ระเบียบ วิธีเลือกลกัษณะของเครืองดนตรีแต่ละชินและรูปแบบการบรรเลง  

 2.2 พีสอนน้อง รุ่นพีทีมีความชาํนาญ โดยการเรียนรู้จากครูผูส้อนและฝึกซอ้มด้วย

ตนเอง จะเป็นผูส้อนรุ่นนอ้งๆต่อไป  

 2.3 ฝึกฝนเรียนรู้ดา้นการออกภาคสนาม เป็นการเรียนการสอนดนตรีพืนบา้นดว้ยการ

ปฏิบติัจริง ในสถานการณ์จริง ทาํใหเ้กิดทกัษะ เกิดความชาํนาญและสามารถนาํดนตรีพืนบา้นกลอง

ยาวประยกุตไ์ปแสดงในชุมชนได ้

ในการเรียนการสอนดนตรีพืนบา้นกลองยาวประยุกต์ของโรงเรียนบา้นเสม็ดโคกตาล ครู

ภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นผูส้อนใหค้วามรู้และครูจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมการสอน

ดนตรี ให้คาํชมเชยยกย่องในกรณีทีนักเรียนทาํไดดี้ ทาํถูกต้อง ถา้ทาํยงัไม่ไดห้รือทาํไดไ้ม่ดีพอ 

ครูผูส้อนก็จะใหก้าํลงัใจและใหพ้ยายามต่อไป และปลกูฝังใหฝึ้กปฏิบติัเป็นประจาํอย่างต่อเนืองจน

เป็นกิจนิสยั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทัวไป 

จากผลการวิจยัครังนีมีขอ้เสนอแนะทีควรปรับปรุงจากผลการวิจยัซึงสรุปเป็นประเด็นได้

ดงันี 

1.  ควรมีการสนบัสนุนและส่งเสริมการใชสื้อเทคโนโลยีทีทนัสมยัในการจดัการเรียนการ

สอนจริยธรรมนกัเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ วีดีทศัน์ สืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ และการพฒันาบุคลากร

ใหมี้ความรู้ และ ประสบการณ์ในการใชสื้อเทคโนโลย ีโดยการจดัการอบรมและการศึกษาดูงาน 

2.  ควรนาํกิจกรรมและแนวทางต่างๆไปกาํหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนเพือนาํไปสู่การ

จดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีเพือใชป้ระกอบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียน

ทุกระดบัชนัอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 

3.  ควรการเสริมสร้างจริยธรรมเป็นเรืองละเอียดอ่อนเพราะเป็นการแกไ้ขพฤติกรรมของแต่

ละบุคคลดังนันหากจะดาํเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแลว้ตอ้งใช้ระยะเวลาทียาวนาน

พอสมควรและตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืองในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปทงันีตอ้งมีการจดักิจกรรมที

หลากหลายภายใต้กลยุทธ์นันๆเพือความเหมาะสมกบัสถานการณ์เวลาและข้อแตกต่างระหว่าง

บุคคลทงัทางดา้นอารมณ์จิตใจสงัคมและสติปัญญาของนกัเรียนแต่ละคนจึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงาน

นนัมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

4.  ควรสนับสนุนในเรืองจริยธรรมร่วมกนัหาแนวทางในการสาํรวจปรับปรุงและพฒันา

จริยธรรมให้เกิดขึนในกลุ่มเด็กชายให้มากยิงขึนเป็นพิเศษเช่นการจดัชมรมพฒันาจริยธรรมใน

โรงเรียนการจดัการเขา้ค่ายพุทธบุตรเป็นตน้ 

5.  ควรมีกิจกรรมในการเรียนการสอนร่วมกนัระหว่างนักเรียนต่างระดบัชนัเรียนกนัเพือ

เสริมสร้างทศันคติเชาวน์ปัญญาเชาวน์อารมณ์ร่วมกนัรวมทงัเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่

นกัเรียนดว้ยกนัเพือใหเ้ด็กนกัเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นไปในทางบวกเช่นเดียวกนั 

6. ควรมีการเชิญในทอ้งถิน ผูเ้ชียงชาญในเรืองจริยธรรมนกัเรียน มาอบรมให้ความรู้แลฝึก

ปฏิบติักิจกรรมทีส่งเสริมดา้นจริยธรรม เช่น การอบรมธรรมะ การฝึกสมาธิ การสวดมนต ์ 

7. ควรมีการพฒันาบุคลากร โดยการจดัการอบรม ศึกษาดูงานเกียวกบัเทคนิค วิธีสอนการ

ประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมนักเรียน เพือให้บุคลากรนําความรู้และ

ประสบการณ์มาปรับปรุงใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัครังต่อไป 

  1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกียวกับจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดพืนที

การศึกษาในเขตต่างๆ 
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  2. ควรศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุทีนักเรียนขาดความสนใจในด้านการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของไทย 

  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมโดยใชเ้ครืองมือ

อืน ๆ 

  4. ควรศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นกัเรียน 

  5. ควรมีการศึกษาเกียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาจริยธรรมนักเรียน

ในโรงเรียนในเขตพืนทีทีต่างกนั 

  6. ควรศึกษาการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเขตพืนทีการศึกษาอืน ๆ 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 

 

1. รองศาสตราจารย์  ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ 

 การศึกษา  กศ.บ. วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์  

  ค.ม. บริหารการศึกษา, ศน.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน   ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พมิพ์อร  สดเอยีม 

 การศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย, M.Ed. Evaluation&Measurement,  

  กศ.ด. บริหารการศึกษา 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

3. ดร.สุภชัย  จนัปุ่ม 

 การศึกษา ศศ.บ. สงัคมศึกษา, ค.ม. การบริหารการศึกษา 

  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการการศึกษา  

  ประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

4. ดร.อสิรียา  พจนธารี   

 การศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา  

  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา 

 

5. ดร.สมพงษ์  พรมใจ 

 การศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

  ปร.ด. การบริหารการศึกษา 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน   รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา  

  ประถมศึกษาเลย เขต 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทีศธ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๓ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย      

 ๔๒๐๐๐ 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวจิยั 

เรียน รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน  ๑ ฉบบั 

ดว้ย  นางนิตยา  กิริยา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรือง  การ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

๒โดยมี  ดร.ดุษฎีวฒัน์แกว้อินทร์   และ ดร.ประสงค ์ เอียมเวยีง เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการทาํวทิยานิพนธ์ครังนี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพิ้จารณา

เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ์  ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐๔๒๘๑ ๔๖๑๖๐โทรสาร๐๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ทีศธ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๓ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  จงัหวดัเลย 

   ๔๒๐๐๐ 

 

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวจิยั 

เรียน รศ.ดร.พิมพอ์ร  สดเอียม 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน  ๑ฉบบั 

ดว้ย  นางนิตยา  กิริยา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรือง  การ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

2โดยมี  ดร.ดุษฎีวฒัน์แกว้อินทร์   และ ดร.ประสงค ์ เอียมเวียง เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการทาํวทิยานิพนธ์ครังนี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพิ้จารณา

เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ์  ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑ ๔๖๑๖๐ โทรสาร๐๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ทีศธ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๓ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  จงัหวดัเลย   

 ๔๒๐๐๐ 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวจิยั 

เรียน ดร.สุภชยั จนัปุ่ม 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน  ๑ ฉบบั 

ดว้ย  นางนิตยา  กิริยา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรือง  การ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

๒โดยมี  ดร.ดุษฎีวฒัน์แกว้อินทร์   และ ดร.ประสงค ์ เอียมเวยีง เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการทาํวทิยานิพนธ์ครังนี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพิ้จารณา

เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ์  ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑ ๔๖๑๖๐ โทรสาร ๐๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ทีศธ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๓ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  จงัหวดัเลย   

 ๔๒๐๐๐ 

 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวจิยั 

เรียน ดร.สมพงษ ์ พรมใจ 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน  ๑ ฉบบั 

ดว้ย  นางนิตยา  กิริยา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรือง  การ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

๒โดยมี ดร.ดุษฎีวฒัน์แกว้อินทร์   และ ดร.ประสงค ์ เอียมเวยีง เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการทาํวทิยานิพนธ์ครังนี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพิ้จารณา

เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ์  ศรจนัทร์) 

                                                       ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑ ๔๖๑๖๐ โทรสาร๐๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

ทีศธ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๓ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  จงัหวดัเลย   

 ๔๒๐๐๐ 

๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวจิยั 

เรียน ดร.อิสรียา  พจนารี 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน  ๑ ฉบบั 

ดว้ย  นางนิตยา  กิริยา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เรือง  การ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

๒โดยมี  ดร.ดุษฎีวฒัน์แกว้อินทร์   และ ดร.ประสงค ์ เอียมเวยีง เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการทาํวทิยานิพนธ์ครังนี  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  ไดพิ้จารณา

เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวจิยัดงักล่าว  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ์  ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สํานกังานบณัฑิตวทิยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑ ๔๖๑๖๐ โทรสาร๐๔๒๘๓๐๖๘๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ศธ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๘๕ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

      วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง อาํเภอเมือง 

   จงัหวดัเลย  ๔๒๐๐๐ 
 

     ๒๐    ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 

เรือง     ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวจิยั 

เรียน    ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพือการวจิยั  จาํนวน          ชุด 

 ดว้ยนางนิตยา   กิริยา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  ไดรั้บ

อนุมติัใหด้าํเนินการทาํวทิยานิพนธ์  การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2โดยมี  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ดุษฎีวฒัน์   แก้วอินทร์   

และ   ดร.ประสงค ์ เอียมเวยีง   เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวทิยานิพนธ์  ในการนี นกัศึกษามีความจาํเป็น 

ตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล เพือการวจิยัโดยขอใหบุ้คลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเรือง

ดงักล่าว 

                  ดงันนั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นช้าง จึงขอความ

อนุเคราะห์ให ้ นางนิตยา   กิริยาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการทดลองใช้เครืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์  

จะเป็นพระคุณยิง 

     จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

    

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ์ ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

 

 

 

  



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรือง 

การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพนืทีการศึกษา 

ประถมศึกษาเลยเขต 2 

คาํชีแจง 

1. แบบสอบถามเพือการวิจยัชุดนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัการดาํเนินงานส่งเสริมจริย 

ธรรมนกัเรียนในโรงเรียนเพือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเกียวกบัการ

ดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนโดยจาํแนกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตาม ตาํแหน่งหนา้ที ประสบการณ์ในการทาํงานและระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม และเพือ

ศึกษาปัญหาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียนตามทรรศนะของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน มี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรการวดัของลิเคอร์ท (Likert) ซึงมี 5 

ระดบัครอบคลุมเนือหามีดงันี 

5 หมายถึง มีการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในระดบั มากทีสุด 

4 หมายถึง มีการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในระดบั มาก 

3 หมายถึง มีการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง มีการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในระดบั นอ้ย 

1 หมายถึง มีการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในระดบั นอ้ยทีสุด 

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและทุกตอนตามความเป็นจริง ซึงผลทีได้จะเป็น

ประโยชน์อยา่งยงิต่อการพฒันาคุณภาพการบริหารโรงเรียนผูว้ิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูวจิยั

ในภาพรวมโดยจะเก็บขอ้มลูรายฉบบัเป็นความลบัจึงขอรับรองว่าการตอบของท่านจะไม่มีผลเสีย

หายต่อตวัท่านและโรงเรียนของท่านแต่อยา่งใดทงัสิน 

หวงัเป็นอยา่งยงิว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครังนีอย่างดียิงและ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

  

            นางนิตยา  กิริยา 

            นกัศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

       มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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ตอนที 1 ข้อมูลปัจจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง แบบสอบถามตอนที 1 มีทงัหมด 3 ขอ้ 

การตอบคาํถาม โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

1. ตาํแหน่งหน้าท ี    

  1. ผูบ้ริหารโรงเรียน   

  2. ครูผูส้อน 

 

2.ระดับการศึกษา  

  1. ระดบัปริญญาตรี 

  2. สูงกว่าปริญญาตรี 

 

3.ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน   

  1. นอ้ยกว่า 10 ปี 

  2. ตงัแต่ 10 – 20 ปี 

  3. มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที 2 แบบสอบถามการดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน 

คาํชีแจง ขอใหท่้านโปรดพิจารณาการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ทงั 5 ดา้น คือ1. การบริหารจดัการ 2. การจดั 

การเรียนการสอน 3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 4. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และ 5. การประเมินผลโดยการทาํเครืองหมาย  ลงในทีท่านเห็นว่าขอ้ความนนัตรงกบั

ความคิดเห็นของท่าน โดยแบบสอบถามมีทงัหมด 50 ขอ้ มีเกณฑก์ารเลือกตอบ ดงันี 
 

ข้อท ี การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนตาม

รายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริหารจดัการ 

1. มีการกําหนดนโยบาย หลักการ เป้าหมายในการส่งเสริม

จริยธรรมนกัเรียนทีชดัเจน 

     

2. การใหค้รูประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน      

3. การกาํหนดแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผล

ในการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรม 

     

4. การจดัทาํโครงการยกยอ่งคนดีและบุคลากรทีประพฤติปฏิบติั

ตนดา้นจริยธรรมใหเ้ป็นบุคคลดีเด่นหรือเป็นตวัอยา่ง 

     

5. การจดัทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียน 

     

6. การแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      

7. การใหค้รูเอาใจใส่ กาํกบั ดูแล ติดตามนกัเรียน ทงัการแต่งกาย 

คาํพดู และความประพฤติทุกครังทีเขา้ทาํการสอน 

     

8. การใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งเช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 

นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 

     

9. การกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมนกัเรียนของโรงเรียน      

10. การให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้คู่ คุณธรรม 

จริยธรรมและสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระ 
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ข้อท ี การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนตาม

รายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การจดัการเรียนการสอน 

11. การจดัหาหนงัสือ เอกสาร คู่มือประกอบการเรียนการสอนเกียว 

กบัจริยธรรม ใหค้รูศึกษาคน้ควา้เพียงพอ 

     

12. การจัดการเรียนการสอนโดยนําเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชีวิต 

ประจาํวนัมาสงัเคราะห์ใหเ้ห็นคุณและโทษตามหลกัจริยธรรม 

     

13. การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิน บุคคลดีเด่นดา้นคุณธรรม จริยธรรม

ในชุมชนมาเป็นวิทยากรอบรมนกัเรียน 

     

14. การบูรณาการเนือหาเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรมไวใ้นทุกสาระ 

การเรียนรู้ 

     

15. การจดัการเรียนการสอนดา้นจริยธรรมเนน้การปฏิบติัอยา่งจริง 

จงัและสมาํเสมอทงัในและนอกเวลาเรียน 

     

16. การอบรมครูเกียวกบัเทคนิค วิธีสอน จริยธรรมนกัเรียน      

17. การใช้สือเทคโนโลยีทีทันสมยัในการจัดการเรียนการสอน

จริยธรรมนกัเรียน 

     

18. การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรกจริยธรรมทุกครัง

ทีจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนในทุกกลุ่มสาระ 

     

19. 

 

การเชิญวิทยากรทอ้งถิน ผูเ้ชียวชาญในเรืองคุณธรรม จริยธรรม 

ภายนอกชุมชนมาอบรมนกัเรียน  

     

20. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนที

ส่งเสริมจริยธรรมทีดีงาม 

     

การจดัสภาพแวดล้อม 

21. การจดัหาเอกสาร ตาํรา และแบบเรียนทีมีเนือหาเกียวกบัการ

ส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนไวบ้ริการอยา่งพอเพียง 

     

22. การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา      

23. การจดัทาํป้ายแสดงคาํขวญั บทกลอนและคติพจน์ดา้นจริยธรรม

ในหอ้งเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 

     

24. การนาํนกัเรียนไปทศันศึกษาในแหล่งทีพร้อมดว้ยบรรยากาศ

แห่งธรรมต่างทอ้งถิน 

     



146 

ข้อท ี การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนตาม

รายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

25. การเป็นแบบอยา่งทีดีของครู เช่น การไหว ้การทกัทาย การพูด

ทีสุภาพ ไม่พดูคาํหยาบ เป็นตน้ 

     

26. การจดัทาํหอ้งจริยธรรมทีมีพระพุทธรูป ภาพเกียวกบัคุณธรรม 

จริยธรรม คติสอนใจและมุมหนงัสือนิพพานทีเกียวกบัธรรมะ 

     

27. การจดัสถานศึกษาใหมี้ความสะอาด มีภูมิทศัน์ทีสวยงาม ร่มรืน 

มีไมด้อกไมป้ระดบั เพือสร้างบรรยากาศทีดีแก่สายตาและจิตใจ

ของนกัเรียน 

     

28. การจดับรรยากาศในสถานศึกษาให้เอือต่อพฤติกรรมในการ

แสดงออกถึงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผูอื้น และเคารพใน

สถานทีควรเคารพ 

     

29. การจดัชุมนุม ชมรม คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา      

30. การจดัทาํป้ายนิเทศแสดงประวติั และผลงานของผูมี้คุณธรรม 

จริยธรรมดีเด่น 

     

การจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

31. การจดักิจกรรมทศันศึกษาทีวดัหรือแหล่งวฒันธรรมในทอ้งถิน      

32. การจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม      

33. การจดักิจกรรมฟังธรรมและร่วมปฏิบติัธรรมในวนัธรรมสวนะ

หรือวนัสาํคญัทางศาสนา 

     

34. การจดักิจกรรมให้นักเรียนฝึกมารยาท การแสดงความเคารพ

ต่อบุคคลต่าง ๆ 

     

35. การจดักิจกรรมส่งเสริม ยกยอ่งนกัเรียนทีมีความประพฤติดี      

36. การจดักิจกรรมไปทาํบุญตกับาตร หรือเวียนเทียนในวนัสาํคญั

ทางพระพุทธศาสนา 

     

37. การจดักิจกรรมประกวดคาํขวญั วาดภาพ บทกลอน เรียงความ

เกียวกับจริยธรรมในวนัสําคัญ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ วนัสําคัญ

ทางพระพุทธ ศาสนา 

     

38. การจดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ในศาสนสถาน      
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ข้อท ี การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนตาม

รายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

39. การจดัทาํสมุดบนัทึกความดีเพือยกยอ่งนกัเรียนทีทาํความดี      

40. การจดักิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระในวนัสุดสปัดาห์      

การประเมนิผล 

41. มีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน      

42. การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองเกียวกบัคุณธรรม 

จริยธรรม 

     

43. การนาํผลการประเมินไปใชเ้พือปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรม

ของนกัเรียน 

     

44. การใหน้กัเรียนมีการประเมินกนัเองเกียวกบัจริยธรรม      

45. การให้ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนในการประเมินผลจริยธรรม

นกัเรียน 

     

46. มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน 

อยา่งต่อเนือง 

     

47. มีการแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ      

48. มีการติดตามผลการประเมินทางจริยธรรม โดยเนน้การประพฤติ 

ปฏิบติัของนกัเรียนเป็นสาํคญั 

     

49. การประเมินผลจริยธรรมนกัเรียนจากแฟ้มสะสมงาน      

50. มีการประเมินผลทางจริยธรรมโดยใชว้ิธีการหลากหลาย      

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีท่านไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการใหข้อ้มลูทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิ 

  ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

       นางนิตยากิริยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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แบบประเมินดัชนีความความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

การดําเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

ตอนที 1 

คาํชีแจง โปรดพิจารณาให้ความเห็น และ/หรือ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการปรับปรุงให้

เหมาะสมยิงขึน เกียวกับรูปแบบ ประเด็น และถอ้ยคาํหรือข้อความ ในแบบสอบถาม

ต่อไปนี  
 

 

รายการทีพจิารณา ความเห็น 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการปรับปรุง 

คนที  

1 

คนที 

2 

คนที 

3 

คนที 

4 

คนที  

5 

คาํชีแจงโปรดเขียนเครืองหมาย 

ลงใน (   )  หน้าขอ้ความซึง

ตรงกับความเป็นจริงเกียวกับผู ้

ตอบแบบสอบถาม 

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรับปรุง 

 

     

1. ตาํแหน่งหนา้ที 

(   ) ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(   ) ครูผูส้อน  

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรับปรุง 

 

     

2. ระดบัการศึกษา 

(   ) ระดบัปริญญาตรี 

(   ) ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี

   

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรับปรุง 

 

3.ประสบการณ์ในการทาํงาน  

(   ) นอ้ยกว่า 10 ปี 

(   ) ตงัแต่ 10-20 ปี 

(   ) มากกว่า 20 ปี    

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรปรับปรุง 
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ตอนที 2  

คาํชีแจง ขอใหท่้านผูท้รงคุณวุฒิ (ผูเ้ชียวชาญ) พิจารณาประเมินความสอดคลอ้งระหว่างประเด็น

สาระในขอ้คาํถามแต่ละขอ้ กบัวตัถุประสงค์หรือกรอบเนือหา (Index of item objective 

Congruence = IOC) ซึงไดก้าํหนดไวใ้นรูปของนิยามศพัทข์องตวัแปรทีศึกษาแต่ละดา้น 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

คะแนน +1  หมายความว่า แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดต้รงกรอบเนือหาทีกาํหนด 

คะแนน   0  หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดต้รงกรอบเนือหาทีกาํหนด 

คะแนน  -1  หมายความว่า แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงกรอบเนือหาทีกาํหนด 

แบบสอบถามตอนที 2 

เป็นแบบสอบถามเกียวกบั การดาํเนินงานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 5 ดา้น แต่ละดา้นมี

กรอบเนือหาตามนิยามศพัทเ์ฉพาะของดา้นนนัๆดงันิยามศพัทแ์ละขอ้คาํถามต่อไปนี 
  

ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

การบริหารจดัการ 

1. การใหค้รูประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบ 

อยา่งทีดีแก่นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

2. การกาํหนดแผนการนิเทศ ติดตาม สนับ 

สนุนและประเมินผลในการดาํเนินงาน

ส่งเสริมจริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

3. การจัดทําโครงการยกย่องคนดีและ

บุคลากรทีประพฤติปฏิบติัตนดา้นจริย-

ธรรมให้ เ ป็นบุค คลดี เ ด่นหรือเป็ น

ตวัอยา่ง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

4. การจดัทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

5. การแต่งตังคณะกรรมการดาํเนินงาน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

6. การให้ครูเอาใจใส่ กาํกับ ดูแล ติดตาม

นักเรียน ทังการแต่งกาย ค ําพูด และ

ความประพฤติทุกครังทีเขา้ทาํการสอน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

7. การให้บุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวข้อง เช่น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู ้

ปกครอง ชุมชน มี ส่วนร่วมในการ

กาํหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

ในการส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

8. การจัดทําโครงการอบรมจริยธรรม

นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

9. การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม

นกัเรียนของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

10. การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยเน้น

ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และสอด 

แทรกในทุกกลุ่มสาระ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

การจดัการเรียนการสอน 

11. การจดัหาหนงัสือ เอกสาร คู่มือประกอบ 

การเรียนการสอนเกียวกบัจริยธรรม ให้

ครูศึกษาคน้ควา้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

12. การจัดการเรียนการสอนโดยนําเหตุ 

การณ์ทีเกิดขึนในชีวิตประจําว ันมา

สงัเคราะห์ใหเ้ห็นคุณและโทษตามหลกั

จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

13. การนําภูมิปัญญาท้องถิน บุคคลดีเด่น

ดา้นคุณธรรม จริยธรรมมาเป็นวิทยากร

อบรมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

14. การบูรณาการเนือหาเกียวกบัคุณธรรม 

จริยธรรมไวใ้นทุกสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

15. การจดัการเรียนการสอนดา้นจริยธรรม

เนน้การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและสมาํเสมอ 

ทงัในและนอกเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

16. การอบรมครูเกียวกับเทคนิค วิธีสอน 

จริยธรรมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

17. การใช้สือเทคโนโลยีทีทนัสมยัในการ

จดัการเรียนการสอนจริยธรรมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

18. การใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยสอด 

แทรกจริยธรรมทุกครังทีจัดการเรียนรู้

ใหน้กัเรียนในทุกกลุ่มสาระ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

19. การเชิญวิทยากรในทอ้งถิน ผูเ้ชียวชาญ

ในเรืองคุณธรรม จริยธรรมมาอบรม

นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

20. การศึกษานอกสถานทีหรือทศันะศึกษา

เกียวกบัคุณธรรมจริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

การจดัสภาพแวดล้อม 

21. การจดัหาเอกสาร ตาํรา และแบบเรียนที

มีเนือหาเกียวกบัการส่งเสริมจริยธรรม

นกัเรียนไวบ้ริการอยา่งพอเพียง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

22. การจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

23. การจดัทาํป้ายแสดงคาํขวญั บทกลอน 

และคติพจน์ดา้นจริยธรรมในห้องเรียน 

อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

24. การนาํนกัเรียนไปทศันะศึกษาในแหล่ง

ทีพร้อมดว้ยบรรยากาศแห่งธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

25. การเป็นแบบอย่างทีดีของครู เช่น การ

ไหว ้การทกัทาย การพดูทีสุภาพ ไม่พูด

คาํหยาบ เป็นตน้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

26. การจดัทาํห้องจริยธรรมทีมีพระพุทธรูป 

ภาพเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม คติสอน 

ใจและมุมหนังสือนิพพานทีเกียวกับ

ธรรมะ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

27. การจัดสถานศึกษาให้มีความสะอาด มี

ภูมิทัศน์ทีสวยงาม ร่มรืน มีไมด้อกไม้

ประดบัเพือสร้างบรรยากาศทีดีแก่สายตา 

และจิตใจของนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

28. การจดับรรยากาศในสถานศึกษาให้เอือ

ต่อพฤติกรรมในการแสดงออกถึงความ

เคารพ อ่อนนอ้มต่อผูอื้น และเคารพใน

สถานทีควรเคารพ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

29. การจดัชุมนุม ชมรม คุณธรรม จริยธรรม 

ในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

30. การจัดทาํป้ายนิเทศแสดงประวติัและ

ผลงานของผูมี้คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

การจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

31. การจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาทีวดัหรือ

แหล่งวฒันธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

32. การจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาเกียว 

กบัคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

33. การจดักิจกรรมฟังธรรมและร่วมปฏิบติั

ธรรมในวนัธรรมสวนะหรือวนัสําคัญ

ทางศาสนา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

34. การจดักิจกรรมให้นักเรียนฝึกมารยาท 

การแสดงความเคารพต่อบุคคลต่าง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

35. การจดักิจกรรมส่งเสริม ยกยอ่งนกัเรียน

ทีมีความประพฤติดี +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

36. การจดักิจกรรมไปทาํบุญตกับาตร หรือ

เวียนเทียนในวนัสาํคญัทางศาสนา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

37. การจดักิจกรรมประกวดคาํขวญั วาดภาพ 

บทกลอน เรียงความเกียวกับจริยธรรม

ในวันสําคัญ เช่น ว ันพ่อแห่งชาติ ว ัน

สาํคญัทางพระพุทธ ศาสนา +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

38. การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ใน 

ศาสนสถาน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

39. การจดักิจกรรม “ธนาคารแห่งความดี” +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

40. การจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระใน

วนัสุดสปัดาห์ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

การประเมนิผล 

41. มีการแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผล

จริยธรรมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

42. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประ-

เมินตนเองเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

43. ก า ร นํา ผ ลก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ใช้ เ พื อ

ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของ

นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

44. การให้นักเรียนมีการประเมินกันเอง

เกียวกบัจริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

45. การให้ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนในการ

ประเมินผลจริยธรรมนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

46. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนิน 

งานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนอย่าง

ต่อเนือง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

47. มีการแจง้ผลการประเมินให้ผูเ้กียวขอ้ง

ทราบ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อท ี ข้อคาํถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

48. มีการติดตามผลการประเมินทางจริย-

ธรรม โดยเนน้การประพฤติ ปฏิบติัของ

นกัเรียนเป็นสาํคญั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

49. การประเมินผลจริยธรรมนักเรียนจาก

แฟ้มสะสมงาน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

50. มีการประเมินผลทางจริยธรรมโดยใช้

วิธีการหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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Reliability    

        ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

        R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

        ด้านการบริหารจดัการ        Mean        Std Dev       Cases 

                   1.     MAN1              4.1000          .6074        30.0 

                   2.     MAN2              4.2000          .6103        30.0 

                   3.     MAN3              3.8667          .6288        30.0 

                   4.     MAN4              4.0333          .7649        30.0 

                   5.     MAN5              4.1000          .6618        30.0 

                   6.     MAN6              4.1333          .7761        30.0 

                   7.     MAN7              4.1667          .5921        30.0 

                   8.     MAN8              3.9333          .6915        30.0 

                   9.     MAN9              3.9333          .7849        30.0 

                 10.     MAN10             4.0333          .6149       30.0 

                                                       N of 

        Statistics for  Mean      Variance    Std Dev  Variables 

        SCALE           40.5000   25.8448     5.0838         10 

        Item-total Statistics    

                                    Scale          Scale      Corrected 

                                    Mean         Variance      Item-        Alpha 

                                    if Item        if Item         Total           if Item 

                                   Deleted       Deleted      Correlation    Deleted 

MAN1          36.4000        21.9034        .6283           .9085 

MAN2          36.3000        24.2862        .1972           .9299 

MAN3          36.6333        21.5506        .6678           .9063 

MAN4          36.4667        19.4989        .8528           .8942 

MAN5          36.4000        20.8000        .7632           .9007 

MAN6          36.3667        19.7575        .7950           .8982 

MAN7          36.3333        21.6092        .7058           .9045 
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MAN8          36.5667        20.2540        .8214           .8969 

MAN9          36.5667        20.1161        .7261           .9030 

MAN10         36.4667        21.5678       .6826           .9056 

Reliability Coefficients 

N of Cases =  30.0        N of Items = 10        Alpha =    .9140 

กลุ่มประชากร                 จาํนวน 10 ขอ้ 

 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

  ด้านการจดัการเรียนการสอน  Mean        Std Dev       Cases 

               1.     LEARN1            4.0000          .7428        30.0 

               2.     LEARN2            4.0333          .5561        30.0 

               3.     LEARN3            3.7667          .7739        30.0 

               4.     LEARN4            3.9667          .6687        30.0 

               5.     LEARN5            3.7667          .8172        30.0 

               6.     LEARN6            3.7667          .9714        30.0 

               7.     LEARN7            3.8000          .8469        30.0 

               8.     LEARN8            3.9000          .8449        30.0 

               9.     LEARN9            3.5000          .9738        30.0 

              10.    LEARN10          4.0667          .7397        30.0 

                                                    N of 

 Statistics for     Mean      Variance    Std Dev   Variables 

 SCALE             38.5667    41.5644      6.4470         10 
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Item-total Statistics 

                        Scale          Scale      Corrected 

                        Mean         Variance       Item-            Alpha 

                        if Item        if Item       Total           if Item 

                       Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

LEARN1        34.5667        33.7023        .8477           .9283 

LEARN2        34.5333        37.0161        .6265           .9385 

LEARN3        34.8000        34.1655        .7517           .9325 

LEARN4        34.6000        35.4207        .7157           .9345 

LEARN5        34.8000        32.9241        .8501           .9276 

LEARN6        34.8000        32.0966        .7744           .9322 

LEARN7        34.7667        33.2885        .7735           .9314 

LEARN8        34.6667        32.2989        .8905           .9254 

LEARN9        35.0667        34.0644        .5764           .9435 

LEARN10      34.5000        33.9828        .8157           .9298 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0            N of Items = 10          Alpha =    .9388 

 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 ด้านการจดัสภาพแวดล้อม      Mean        Std Dev       Cases 

 

                1.     ENVI1             3.9333          .8683        30.0 

                2.     ENVI2             4.1667          .8339        30.0 

                3.     ENVI3             4.0333          .6149        30.0 

                4.     ENVI4             3.8000          .8052        30.0 

                5.     ENVI5             4.2000          .7144        30.0 

                6.     ENVI6             3.7333          .9444        30.0 

                7.     ENVI7             4.1333          .7303        30.0 
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                8.     ENVI8             4.0333          .7649        30.0 

                9.     ENVI9             3.7000          .8769        30.0 

              10.     ENVI10           3.7000          .8367        30.0 

                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

SCALE       39.4333    36.6678     6.0554         10 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

ENVI1         35.5000        31.2241        .4833           .9192 

ENVI2         35.2667        29.5126        .7130           .9050 

ENVI3         35.4000        32.8690        .4851           .9166 

ENVI4         35.6333        30.6540        .6018           .9115 

ENVI5         35.2333        29.9782        .7899           .9015 

ENVI6         35.7000        27.9414        .7847           .9006 

ENVI7         35.3000        30.9069        .6438           .9091 

ENVI8         35.4000        30.2483        .6935           .9063 

ENVI9         35.7333        27.6506        .8944           .8932 

ENVI10       35.7333        28.8230        .7953           .9000 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                N of Items = 10           Alpha =    .9152 
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Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

              ด้านการจดักจิกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

                                           Mean        Std Dev       Cases 

          1.     MOR1              3.7667         1.0063        30.0 

          2.     MOR2              3.8000          .8469        30.0 

          3.     MOR3              3.6667          .9223        30.0 

          4.     MOR4              3.8000          .9248        30.0 

          5.     MOR5              4.1333          .5713        30.0 

          6.     MOR6              4.0000          .7428        30.0 

          7.     MOR7              4.0000          .6948        30.0 

          8.     MOR8              4.0000          .7428        30.0 

          9.     MOR9              4.0667          .6397        30.0 

         10.    MOR10             4.2667          .6397        30.0 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

SCALE       39.5000    33.1552     5.7581         10 

Item-total Statistics 

                     Scale          Scale      Corrected 

                     Mean          Variance        Item-            Alpha 

                     if Item          if Item         Total               if Item 

                     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

MOR1          35.7333        24.2023        .8019           .8854 

MOR2          35.7000        26.7000        .6556           .8954 

MOR3          35.8333        25.2471        .7615           .8881 

MOR4          35.7000        24.3552        .8704           .8797 

MOR5          35.3667        29.1368        .5986           .8995 

MOR6          35.5000        28.3966        .5314           .9026 

MOR7          35.5000        28.2586        .5975           .8987 
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MOR8          35.5000        26.8103        .7531           .8894 

MOR9          35.4333        28.7368        .5846           .8996 

MOR10        35.2333        29.5644        .4574           .9059 

Reliability Coefficients 

              N of Cases =     30.0               N of Items = 10          Alpha =    .9045 

 

Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

  ด้านการประเมนิผล          Mean        Std Dev       Cases 

  1.     EVALU1            3.8667          .7761        30.0 

  2.     EVALU2            3.9333          .8277        30.0 

  3.     EVALU3            4.0000          .7428        30.0 

  4.     EVALU4            3.7000          .9154        30.0 

  5.     EVALU5            3.7667          .8584        30.0 

  6.     EVALU6            3.9000          .8449        30.0 

  7.     EVALU7            3.8000          .8867        30.0 

  8.     EVALU8            3.8000          .7611        30.0 

  9.     EVALU9            3.8000          .9248        30.0 

 10.    EVALU10          3.9000          .9229        30.0 

                                      N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

              SCALE       38.4667    50.3954     7.0990         10 

 Item-total Statistics 

                         Scale          Scale      Corrected 

                         Mean         Variance       Item-            Alpha 

                        if Item          if Item        Total           if Item 

                        Deleted        Deleted    Correlation      Deleted 

EVALU1        34.6000        43.6966        .5942           .9551 

EVALU2        34.5333        42.9471        .6234           .9543 
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EVALU3        34.4667        41.8437        .8325           .9463 

EVALU4        34.7667        39.8402        .8409           .9453 

EVALU5        34.7000        40.5621        .8320           .9457 

EVALU6        34.5667        40.3920        .8650           .9443 

EVALU7        34.6667        40.2989        .8270           .9459 

EVALU8        34.6667        41.2644        .8745           .9445 

EVALU9        34.6667        40.2299        .7937           .9476 

EVALU10      34.5667        39.2885        .8864           .9432 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0              N of Items = 10            Alpha =    .9524 

 

Reliability    การดําเนนิงานส่งเสริมจริยธรรมรวม 5 ด้าน 50 ข้อ 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                                     Mean        Std Dev       Cases 

  1.     MAN1                4.1000          .6074        30.0 

  2.     MAN2                4.2000          .6103        30.0 

  3.     MAN3                3.8667          .6288        30.0 

  4.     MAN4                4.0333          .7649        30.0 

  5.     MAN5                4.1000          .6618        30.0 

  6.     MAN6                4.1333          .7761        30.0 

  7.     MAN7                4.1667          .5921        30.0 

  8.     MAN8                3.9333          .6915        30.0 

  9.     MAN9                3.9333          .7849        30.0 

 10.     MAN10             4.0333          .6149        30.0 

 11.     LEARN1           4.0000          .7428        30.0 

 12.     LEARN2           4.0333          .5561        30.0 

 13.     LEARN3           3.7667          .7739        30.0 

 14.     LEARN4           3.9667          .6687        30.0 

 15.     LEARN5           3.7667          .8172        30.0 
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 16.     LEARN6           3.7667          .9714        30.0 

 17.     LEARN7           3.8000          .8469        30.0 

 18.     LEARN8           3.9000          .8449        30.0 

 19.     LEARN9           3.5000          .9738        30.0 

 20.     LEARN10         4.0667          .7397        30.0 

 21.     ENVI1               3.9333          .8683        30.0 

 22.     ENVI2               4.1667          .8339        30.0 

 23.     ENVI3               4.0333          .6149        30.0 

 24.     ENVI4               3.8000          .8052        30.0 

 25.     ENVI5               4.2000          .7144        30.0 

 26.     ENVI6               3.7333          .9444        30.0 

 27.     ENVI7               4.1333          .7303        30.0 

 28.     ENVI8               4.0333          .7649        30.0 

 29.     ENVI9               3.7000          .8769        30.0 

 30.     ENVI10             3.7000          .8367        30.0 

 31.     MOR1               3.7667         1.0063        30.0 

 32.     MOR2               3.8000          .8469        30.0 

 33.     MOR3               3.6667          .9223        30.0 

 34.     MOR4               3.8000          .9248        30.0 

 35.     MOR5               4.1333          .5713        30.0 

 36.     MOR6               4.0000          .7428        30.0 

 37.     MOR7               4.0000          .6948        30.0 

 38.     MOR8               4.0000          .7428        30.0 

 39.     MOR9               4.0667          .6397        30.0 

 40.     MOR10             4.2667          .6397        30.0 

 41.     EVALU1           3.8667          .7761        30.0 

 42.     EVALU2           3.9333          .8277        30.0 

 43.     EVALU3            4.0000          .7428        30.0 

 44.     EVALU4            3.7000          .9154        30.0 

 45.     EVALU5            3.7667          .8584        30.0 
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 46.     EVALU6            3.9000          .8449        30.0 

 47.     EVALU7            3.8000          .8867        30.0 

 48.     EVALU8            3.8000          .7611        30.0 

 49.     EVALU9            3.8000          .9248        30.0 

 50.     EVALU10           3.9000          .9229       30.0 

                                        N of 

 Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

 SCALE      196.4667   790.3954    28.1140         50 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

  Item-total Statistics 

                      Scale          Scale      Corrected 

                      Mean         Variance       Item-            Alpha 

                      if Item        if Item       Total           if Item 

                     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

MAN1         192.3667       773.4816        .4897           .9806 

MAN2         192.2667       779.4437        .3105           .9809 

MAN3         192.6000       768.8690        .6060           .9804 

MAN4         192.4333       765.6333        .5712           .9805 

MAN5         192.3667       774.2402        .4268           .9807 

MAN6         192.3333       764.0920        .5990           .9804 

MAN7         192.3000       772.7000        .5269           .9805 

MAN8         192.5333       768.7402        .5523           .9805 

MAN9         192.5333       757.9816        .7357           .9801 

MAN10       192.4333       761.5644        .8383           .9800 

LEARN1     192.4667       754.6023        .8636           .9798 

LEARN2     192.4333       770.8747        .6222           .9804 

LEARN3     192.7000       758.7000        .7294           .9801 

LEARN4     192.5000       762.3966        .7461           .9801 

LEARN5     192.7000       750.0103        .8873           .9797 
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LEARN6     192.7000       747.0448        .7986           .9799 

LEARN7     192.6667       755.0575        .7438           .9801 

LEARN8     192.5667       748.3920        .8932           .9797 

LEARN9     192.9667       755.7575        .6292           .9804 

LEARN10   192.4000       756.8000        .8121           .9799 

ENVI1         192.5333       763.7747        .5389           .9806 

  

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

  Item-total Statistics 

                      Scale          Scale      Corrected 

                      Mean         Variance       Item-            Alpha 

                      if Item        if Item       Total           if Item 

                     Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

ENVI2        192.3000       761.9414        .6030           .9804 

ENVI3        192.4333       768.7368        .6241           .9804 

ENVI4        192.6667       760.4368        .6601           .9803 

ENVI5        192.2667       762.5471        .6929           .9802 

ENVI6        192.7333       752.4782        .7146           .9802 

ENVI7        192.3333       762.6437        .6748           .9802 

ENVI8        192.4333       764.5299        .5977           .9804 

ENVI9        192.7667       749.5644        .8343           .9798 

ENVI10       192.7667       752.3230        .8143           .9799 

MOR1         192.7000       746.5621        .7787           .9800 

MOR2         192.6667       758.1609        .6758           .9802 

MOR3         192.8000       749.8207        .7865           .9800 

MOR4         192.6667       747.6092        .8292           .9799 

MOR5         192.3333       770.9195        .6036           .9804 

MOR6         192.4667       763.5678        .6401           .9803 

MOR7         192.4667       766.2575        .6150           .9804 

MOR8         192.4667       757.6368        .7876           .9800 
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MOR9         192.4000       768.1793        .6150           .9804 

MOR10       192.2000       771.7517        .5130           .9806 

EVALU1     192.6000       763.1448        .6215           .9804 

EVALU2     192.5333       758.4644        .6854           .9802 

EVALU3     192.4667       755.9126        .8307           .9799 

EVALU4     192.7667       747.0816        .8488           .9798 

EVALU5     192.7000       750.0103        .8433           .9798 

EVALU6     192.5667       749.7713        .8626           .9798 

EVALU7     192.6667       750.2299        .8107           .9799 

EVALU8     192.6667       752.5057        .8935           .9798 

EVALU9     192.6667       750.7816        .7648           .9800 

EVALU10   192.5667       746.1161        .8614           .9798 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0              N of Items = 50           Alpha =    .9806 
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ - สกุล : นางนิตยา กิริยา 

วนั เดือน ปีเกดิ : 22 กนัยายน 2517 

ภูมลิาํเนา : บา้นเลขที 116 หมู่ที 8 ตาํบลโนนป่าซาง อาํเภอผาขาว 

  จงัหวดัเลย 

ทีอยู่ปัจจุบัน : บา้นเลขที 116 หมู่ที 8 ตาํบลโนนป่าซาง อาํเภอผาขาว 

  จงัหวดัเลย 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2530 : ประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบา้นโนนสว่าง ตาํบลโนนป่าซาง 

    อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

 พ.ศ. 2537 : มธัยมศึกษาตอนตน้ การศึกษานอกโรงเรียน อาํเภอผาขาว 

    จงัหวดัเลย 

 พ.ศ. 2541 : มธัยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน อาํเภอผาขาว  

   จงัหวดัเลย 

 พ.ศ. 2553 : ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  

   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

   อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

 พ.ศ. 2556 : เขา้ศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

 พ.ศ. 2546 : ทาํงานทีศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัถาวรมงคล  

   สงักดัองคก์าร บริหารส่วนตาํบลโนนป่าซาง อาํเภอผาขาว 

    จงัหวดัเลย ตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก 

 พ.ศ. 2555 : ไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการครู อนัดบัครูผูช่้วย 

 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั : ดาํรงตาํแหน่งครู คศ.1 

 

สถานทีทํางาน : ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัถาวรมงคล 

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนป่าซาง อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 
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