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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  ปจจ ุบ ันสังคมไทยกําล ังประสบปญหาความเสื ่อมทางคุณธรรมและจร ิยธรรม  
สะทอนใหเห็นพฤติกรรมของคนในสังคม วัดคุณคากันดวยผลประโยชนและสิ่งของละเลยทางดาน
จิตใจ  และคุณคาความเปนมนุษย กอใหเกิดปญหาฉอโกงทุจริต ปญหาโสเภณี ปญหาการพนันและ
ส่ิงเสพติด ปญหาการใชความรุนแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  รวมถึงปญหาอื่นๆ 
อีกมากนับวาปญหาเหลานี้นับวันจะรุนแรงมากขึ้น 
 ในทามกลางสังคมที่กําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  ทําใหขาดสมดุล ที่ผานมาทําใหเกิดปญหาตางๆ ที่ซับซอน
เปนปรากฏการณทางสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมถอยทางดานจิตใจและจริยธรรมอยางมาก  
สังคมใหความสําคัญตอวัตถุ  และเทคโนโลยีจนลืมความสุขที่แทจริงของชีวิต  นับวามีผลกระทบ
ตอจิตใจของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก  ที่ผานมาการจัดการศึกษายังไมเอ้ือตอการพัฒนา  จริยธรรม
อันเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาชีวิต 
 โรงเรียนในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคมมีหนาที่โดยตรงเพื่อทําหนาที่กลอมเกลาเยาวชน
ใหเปนคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ดํารงความเปนไทยในความเปนสากล  การใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข  โดยมีครู  อาจารยทําหนาที่ใหการอบรม  ส่ังสอน  นอกเหนือจากการใหวิชาความรู 
หนาที่ของครูจะตองอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อมุงใหผูเรียนเปนคนที่สมบูรณ  และผูที่มีสวนสําคัญ
ที่ทําใหการอบรมสั่งสอนเยาวชนสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคไดคือ  ผูบริหารสถานศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  81  กําหนดใหรัฐตองจัด
การศึกษา  อบรม  สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540, 2540, หนา 16)   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  มาตรา  6  กําหนดวา  การจัด การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และในมาตราที่  23  ไดกําหนดให
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การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญทั้งความรู  
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามแบบระบบของแตละระดับการศึกษา 

 จากสาระสําคัญที่ยกมากลาวขางตนทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่กลาวถึงการจัดการศึกษาใหเนนในเรื่องจริยธรรมดวย  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542, 2542, หนา 5)  สืบเนื่องมาจากสถานภาพปจจุบัน
ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สังคม  ขาวสาร  พรอมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขามาทําใหเกิดความเจริญ
ทางดานวัตถุโดยเฉพาะเครื่องมือตางๆ เชน  โทรศัพทมือถือ  อินเทอรเน็ต  จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว  ภาวะทางเศรษฐกิจ  คาครองชีพที่สูงขึ้นและความสับสนทางการเมือง  ความเปลี่ยนแปลง
เหลานี้มีผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพการดําเนินชีวิตของคนไทย  ซ่ึงแตเดมิเคยอยูกนัอยางเรยีบงาย  
ทํามาหากินตามสบาย  มีความสุขกับธรรมชาติ  และสภาพแวดลอมเปนสังคมเกษตรกรรมที่มีความรัก  
ความสามัคคี  สมัครสมานสามัคคีใหความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ระบบของสังคมและ
คานิยมตางๆ ไดเกิดขึ้นและมีมานานในสังคมไทยสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา  เพราะ
สังคมในชวงแรกนั้นคงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเริ่มขึ้นอยางมาก  
ในสมัยที่ไทยจําเปนตองเปดรับอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่  4  รัชกาลที่  5  รัชกาลที่  6  
แตการรับวัฒนธรรมสมัยนั้นยังไมวิ่งตามอยางเต็มที่  และรวดเร็วอยางที่เปนอยูในปจจุบัน  การรับ
วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศตามอยางประเทศตะวันตกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วฉาบฉวย  และ
ขาดความรอบคอบอยางมากพอมาเกิดขึ้นในสมัยของการพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่  2  มาแลวนี้เอง  
(ไพฑูรย  สินลารัตน, 2542, หนา 42) 

  สังคมไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเปนสังคมอุตสาหกรรมผูคนตอง
แกงแยงกันทํามาหากินและแสวงหาโอกาสเพื่อประโยชนสวนตน  คนในเมืองใหญอยูกันอยางแออัด  
สภาพชีวิตที่สับสนวุนวายกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางดานวัฒนธรรม  คานิยมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  ตางมีความเห็นแกตัว  เอารัดเอาเปรียบ  ฉกฉวยโอกาสโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอน
ของผูอ่ืน  เพราะทุกคนลวนแตมีความตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น  (Maslow, 1945; อางถึงใน พรรณี 
ช.เจนจิต, 2538, หนา 461)  คนในสังคมขาดความรับผิดชอบ  ขาดหิริโอตัปปะ  ศีลธรรมอันดีงามหมดไป  
สังคมจึงขาดความสงบสุข  เกิดปญหามากมายเชนปญหาอาชญากรรม  ปญหายาเสพตดิ  ปญหาสิง่แวดลอม
เปนพิษ  ปญหาแหลงอบายมุขและปญหาเยาวชน  จึงกอใหเกิดปญหาสังคมที่ไมมีวันสิ้นสุด 

  สภาพปญหาที่กลาวมา  บงบอกถึงระดับคุณธรรม  จริยธรรมของผูคนในสังคมต่าํลง  
คุณธรรม  จริยธรรมนับเปนพื้นฐานที่สําคัญของทุกคนและทุกวิชาชีพ  หากบุคคลใดหรอืวิชาชีพใด
ไมมีคุณธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลว  ก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงวิชาชีพนั้นๆ ทีย่ิง่กวานัน้



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  
3 

 

ก็คือการขาดคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในบุคคลและในวิชาชีพอาจมีผลรายตอตนเองสังคมและวงการ
วิชาชีพในอนาคตไดอีกดวย  ดังจะไดพบเห็นไดจากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนง
ในปจจุบัน  ทั้งในวงการวิชาชีพครู  แพทย  ตํารวจ  ทหาร  นักการเมือง  การปกครอง ฯลฯ  จึงมีคํากลาววา
เราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี  และไมสามารถสรางแพทย  ตํารวจ  ทหารและ
นักการเมืองที่ดีดวยบุคคลนั้นๆ มีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไมดี (อมรา  เล็กเริงศิลป, 2542, 
หนา 5)  ดังนั้นจริยธรรมเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเจริญรุงเรือง  ความมั่นคง  และความสงบสุข
ของปจเจกชน  สังคมและประเทศชาติอยางยิ่ง 
 โรงเรียนมีหนาที่โดยตรงที่จะอบรมสั่งสอนนักเรยีนเกี่ยวกับหลักศีลธรรมใหแกนักเรียน 
เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น  (สุพัฒน  ธีรภาพสกุลวงศ, 2530, หนา 10)  
ดังนั้นโรงเรียนจะตองพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรม  สามารถทาํประโยชนใหแกสังคมนั้น
ถือเปนหนาที่หลักของสถานศึกษา  การพัฒนาเยาวชนโดยใหเปนคนดี  คนเกง  มีความรูคูคุณธรรม
สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม  
กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529, หนา 247)  ไดกลาวไววา  " ..การใหการศึกษาตามแนวทางที่สังคมมุงหวัง
ดังกลาวจะประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับครูทุกคน  รวมถึง
ผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงยอมมีบทบาทที่มีผลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพของงานอยางยิ่ง…" 

 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวิสัยทัศนเล็งเห็นวิกฤติในปญหาและสงเสริมพัฒนาใหเกิด
สัมฤทธิผลในการดําเนินการกลอมเกลาเยาวชนใหเปนคนดี  สมบูรณทั้งทางสติปญญา  จิตใจ  ความรู  
และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 การบริหารโรงเรียนเปนกระบวนการที่ผูบริหารใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่  บริหารจัดการ
ทรัพยากรตาง ๆ เชน  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณที่มีอยู  จะจัดการดําเนินงานโรงเรียนใหไปสูจุดหมาย
ที่ตองการ  การบริหารโรงเรียนประกอบดวยผูนําที่สําคัญคือ ผูบริหารโรงเรียน  ไดแก  ครูใหญหรือ
อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการ  (พนัส  หันนาคินทร, 2523, หนา 5)  ซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดการหรือ
อํานวยการใหงานตางๆ ของโรงเรียน  ในฐานะที่โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม  ไดแก  การจัดบริการ
ใหการศึกษาแกสังคม  เพื่อใหงานเหลานั้นบรรลุเปาหมายที่วางไว  (สมบูรณ  พรรณาภพ, 2521, 
หนา 244) 

 การบริหารโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายผูบริหารจําเปนตองมีหนาที่รับผิดชอบและ
ภารกิจที่สําคัญคือรับผิดชอบงานทุกอยางในโรงเรียน  อันไดแกความรับผิดชอบที่จะดําเนินการ
ทุกอยางของโรงเรียนใหไดผลตามจุดประสงคของการศึกษาและของราชการ (พนัส  หันนาคินทร,  
2523,หนา 59-61)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  มาตรา  81  “…รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  
4 

 

ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม…” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540, 2540, หนา 16)  และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  6  
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
ความรู  และคณุธรรม  มีจริยธรรม (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542, 2542, หนา 6)  
ซ่ึงจะเห็นไดวารัฐมีนโยบายแกปญหาและสงเสริมการพัฒนาจริยธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวาง  
แตการปลูกฝงจริยธรรมสวนใหญยังไมไดผล  ระบบการศึกษาที่ผานมาเนนการพัฒนาจริยธรรมของ
เยาวชน  โดยกระบวนการเรียนการสอนซึ่งอาศยัวิชาศีลธรรมเปนหลัก  จากการวิจัยสภาพปญหา
การเรียนการสอนจริยศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยวิทยาลัยครูนครปฐม  
(วิทยาลัยครูนครปฐม, 2534, หนา 52-54)  พบวาแมครูผูสอนจริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและเปนผูที่ไดสอนตรงกับวิชาเอกคือวิชาเอก
สังคมศึกษาถึงรอยละ  60.98  ก็ยังพบปญหาเกี่ยวกับความสามารถในการสอนใหบรรลุจุดประสงค
ของการเรียนรูและความสามารถในการชี้แนะใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย
การเรียนการสอนจริยธรรม  ในดานเนื้อหาวิชาจริยธรรมตามหลักสูตรมีมาก  

  ขณะนี้ครูยังมุงสอนเนื้อหาแตนักเรียนไมสนใจเนื้อหาวิชาจริยศึกษาซึ่งสอดคลองกับที่
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (กรมวิชาการ, 2541, หนา 6)  ไดชีใ้หเหน็ประเดน็สภาพทีเ่ปนปญหา
ทั้งที่เกี่ยวกับผูบริหารไมไดใหความสําคัญสนใจการเรียนการสอนจริยธรรม  ครูไมสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายและผูเรียนรับรูแลวปฏิบัติไมไดเนื่องจากความไมสอดคลอง
ของการสอนกับการนําไปสูการปฏิบัติจริง  อันเนื่องมาจากคานิยมทางสังคมขัดแยงกันเอง 

  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิไดช้ีใหเห็นประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยทางจริยธรรมซึ่งเปน
สภาพปญหา  เชน  (กรมวิชาการ, 2541, หนา 8-9)   
 1.  ผูบริหารไมไดใหความสนใจในการเรียนการสอนจริยธรรม  ไมเห็นความสําคัญและ
ไมเปนผูนําในการใหความรูแกนักเรียน 
  2.  ตัวแบบ  คือครูไมเห็นความสําคัญ  ไมติดตามผล  วัดผลโดยความจํามากกวาการปฏิบัติ 
 3.  ผูรับ  คือนักเรียนรับความรูแลวปฏิบัติไมไดเนื่องจากความไมสอดคลองของการสอน
กับการนําไปสูการปฏิบัติจริง  คานิยมทางสังคมขัดแยงกันเอง 

 ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  
เพราะเปนผูกําหนดนโยบาย  กําหนดแนวทางปฏิบัติใหไปสูความสําเร็จ  สาโรช  บัวศรี  (2522, 
หนา 35)  ไดกลาวไววา  แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงจริยธรรมที่พึงประสงคได  ตองกําหนด
นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมใหเปนไปตามนโยบายนั้น การสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน   
   ขึ้นอยูกับนโยบายและโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนที่จะตองกําหนดนโยบายใหชัดเจนออกมา
เพื่อเปนบรรทดัฐานในการดาํเนินงานกิจกรรมทางจริยธรรมทุกรูปแบบที่โรงเรียนจดัขึ้น 
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 สังคมไทยในยุคปจจุบันที่เรียกกันวายุคสมัยของโลกาภิวัตน  ที่มีการติดตอสื่อสาร
มีการเชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งโลกในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และการศึกษาจนทําใหโลกมีลักษณะ
ไรพรมแดนมากขึ้นทุกขณะนั้น  ไดกลายเปนเงื่อนไขผลักดันนักเรียนและเยาวชนกลายเปนกลุมเสี่ยง
ตอการถูกครอบงํา ทําลายมากที่สุด ปญหาที่เกิดขึ้นตอนักเรียนและเยาวชนที่ปรากฏตามสื่อมวลชน
ในปจจุบันแทบทุกวัน  เชนปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  โรคเอดส  อาชญากรรม  การขายบริการ
ทางเพศ  การลวงละเมิดทางเพศ  การสําสอนทางเพศของวัยรุน  การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค  
การทําแทง  การทะเลาะวิวาท  และการทํารายกันของนักเรียนนักศึกษา  การหนีเรียนของนักเรียน
นักศึกษา ฯลฯ  

 ปญหาดังกลาวขางตนเปนปญหาความเสื่อมคุณธรรม  จริยธรรมเปนปญหาเรงดวนที่
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายตองรวมมือกันแกไขเพราะหากปลอยใหลาชาไปปญหาเหลานี้นับวันจะยิ่งทวี
ความรุนแรงและจะทําใหสังคมไทยในอนาคตมีลักษณะเบี่ยงเบนไปจากระบบคุณธรรมจริยธรรม
อันดีของสังคมไทยที่มีแตเดิมมา 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนสงผลกระทบตอบทบาทของผูบริหารทั้งนี้เพราะผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูนําและรับผิดชอบนักเรียนในโรงเรียน  ผูบริหารจะตองสนใจและเขาใจสภาพปญหา
ของนักเรียน  สงเสริมการเรยีนการสอนจริยธรรม  กําหนดนโยบายการอบรมปลูกฝงระบบคุณธรรม  
จริยธรรมแกนักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  จากประเด็นปญหาดังกลาวไดกลายมาเปนแรงบันดาลใจ
ใหผูวิจัยตองการจะศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  
เพื่อไดขอมูลเปนแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และเพื่อเปนการสงเสริม  สนับสนุน
แนวนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลในปจจุบันอีกทางหนึ่งดวย 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1
จํานวน  3  ดาน  คือ  ดานการจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานการวัดผลประเมินผล 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  
6 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  และในเขตอื่น 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

  1.4.1  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  ใน  3  ดาน  คือ  ดานการจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร  ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และดานการวดัผลประเมินผล  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

  1.4.2  ประชากร 
 ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  ในปการศึกษา 2547  จํานวน  10  โรงเรียน 
จํานวนผูบริหาร  10  คน  จํานวนครู  89  คน  รวมทั้งสิ้น  99  คน  ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร
ทั้งหมด 

 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรที่ศึกษาไดแก  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมจรยิธรรม
นักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต  1  จํานวน  3  ดาน  คือ 
 1)  การจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร 
 2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3)  การวดัผลประเมินผล 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดแนวความคิด  ของประทุม  คงเกิดผล  (2527, หนา 4) 
ที่กลาววาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  สรุปไดดังนี้  การจัดระเบียบงาน
การใชหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  ดังภาพตอไปนี้ 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้จึงไดนิยาม
คําศัพทเฉพาะดังนี้ 
   1.6.1  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  หมายถึง  
การแสดงพฤติกรรมตามความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
และสถานภาพที่ตนเปนผูบริหารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  เพื่อปรับปรุง  สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
จริยธรรมนักเรียน  3  ดาน  คือ  การจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การวัดผลประเมินผล  ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหารและครูผูสอนคือ 
   1)  การจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร  หมายถึง  การวางกระบวนการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  วางแผนโดยกําหนดนโยบาย  
วัตถุประสงค  กําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบ  กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  
ประสานงาน  รวมทั้งการติดตามผล  ตลอดจนการฝกอบรมครูใหเขาใจหลักสูตรจริยศึกษา 
  2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  กระบวนการจัดประสบการณให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  ไดแก กิจกรรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติรวมทั้งนิเทศการสอน  การชวยเหลือและสงเสริมครู 
   3)  การวัดผลประเมินผล  หมายถึง  การประเมินคาความเจริญกาวหนาดานจริยธรรม
ของผูเรียนตามจุดประสงคของหลักสูตรอันประกอบดวย  กิจกรรมเกี่ยวกับการวางแนวปฏิบัติ
ในการวัดผลการเรียนการสอน  การจัดทําเครื่องมือในการวัดผล  การกําหนดเกณฑและระยะเวลา
ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 
  จํานวน  3  ดาน 

1.  การจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร 
2.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
3.  การวัดผลประเมินผล 
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   1.6.2  ตําแหนง  หมายถึง  ผูรับผิดชอบในหนาที ่ แบงเปน  2  ระดับ  คือ 
 1)  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
หัวหนาสถานศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 2)  ครู  หมายถึง  ขาราชการครูที่ปฏิบัติการดานการสอน  มีหนาที่ปฏิบัติงานตาม
กรอบภาระหนาที่และตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายของสถานศึกษา  สังกัดสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก 
   1.6.3  สหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ดําเนินการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตราที่  39  กําหนดให
มีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูหนวยปฏิบัติ  ซ่ึงกลุมประกอบดวยโรงเรียน  
จํานวน  10  โรงเรียน  ไดแก   
  1)  โรงเรียนไผดําพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
  2)  โรงเรียนวดับึงน้ํารักษ 
  3)  โรงเรียนวดัสวางอารมณ 
  4)  โรงเรียนวดัคลองเจา 
 5)  โรงเรียนวดัไผดาํ 
 6)  โรงเรียนวดับึงทองหลาง 
 7)  โรงเรียนวดัแคราย 
 8)  โรงเรียนวดัหลวงแพง 
 9)  โรงเรียนวดัรามัญ 
 10)  โรงเรียนวัดสุวรรณเตมยี 
 


