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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  เพื่อใหการศึกษาวิจัยดําเนินตามจุดมุงหมาย  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานที่เกี่ยวของดังนี้ 
  2.1  ภาระงานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2  ภาระงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 
 2.3  ภาระงานของสหวิทยาเขต 
 2.4  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
  2.4.1  ความหมายของบทบาท 
  2.4.2  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
  2.5  การสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 
  2.5.1  แนวคดิและความหมายของจริยธรรม 
  2.5.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคณุธรรมจริยธรรม 
  2.5.3  องคประกอบของจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน 
  2.5.4  ความสําคัญของการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 

 2.6  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 
  2.6.1  การจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร 
  2.6.2  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
  2.6.3  การวัดผลประเมินผล 

 2.7  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
  2.7.1  งานวิจยัในประเทศ 
  2.7.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.8  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
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2.1  ภาระงานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนปจจัยที่จําเปนและมีประโยชนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย  
มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยพื้นฐานอื่นๆ ไดแก  อาหาร  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  และ
ยารักษาโรค  หากประชาชนไทยกลุมใดกลุมหนึ่ง  หรือท้ังหมดขาดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เทากับวา
ชีวิตขาดสิ่งจําเปนที่ชีวิตขาดไมได  ความจําเปนและประโยชนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนที่ประจักษ
ในสังคมชาวไทย  ฉะนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  จึงไดกําหนดไว
ในมาตรา  43  มีสาระสําคัญวา  ประชาชนไทย มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 
12  ป  รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง  มีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย  ซ่ึงระบบการจัดการศึกษาโดยทั่วไป
จะเริ่มตั้งแตชวงชั้นที่  1  ถึงชวงชั้นที่  4  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  
 การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  เปนการจัดประสบการณดานความรู  ความสามารถ  ทักษะ 
และคุณคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  ซึ่งไดแก  ความรู  ความสามารถ  และทักษะในการสื่อสาร 
ทั้งดานการพูด  และการเขียน  ดานการคิดคํานวณ  ดานการวิเคราะห  สังเคราะหดวยเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร  ตลอดจนมีความรูในศาสตรสาขาตางๆ ที่จะใชในการดํารงชีวิต  สวนดานคุณคานั้น
หมายถึง  การมีจิตใจอันงดงาม   ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  ความมีคุณธรรมตามหลักศาสนา
การอนุรักษสืบสานเอกลักษณของทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  และทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม  ในขณะเดียวกันก็มีวิสัยทัศน  ที่ทันตอความเปนไปในสังคมอื่นและความกาวหนา
ในสังคมโลก 
  วัตถุประสงคการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ และสังคม  เหมาะสมกับวัย  มีความรูคูคุณธรรม  ที่จะ
ดํารงชีวิตอยูรวมในสังคมไดอยางเปนสุขบนพื้นฐานความเปนไทยอยางมีศักดิ์ศรี  และภาคภูมิใจ  
สามารถพึ่งตนเอง  มีทักษะที่จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  มีทักษะเบื้องตนในการประกอบอาชีพ  
มีวิสัยทัศนอันกวางไกลพอที่จะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก  มีจิตสํานึกที่ถูกตอง
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  และมีความมุงมั่น
ในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาของไทย 
 นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รัฐจะจัดการศึกษาไมนอยกวา  12  ปอยางทั่วถึง
ใหกับทุกคนอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ดวยหลักการกระจายอํานาจ  และมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนรวมถึงการใชนวัตกรรม  ตลอดจนรูปแบบที่หลากหลาย  
ใหสอดคลองกับสภาพความแตกตางของแตละบุคคลและความแตกตางของทองถ่ิน 
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 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระยะแรก  แมวาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
12  ป  หมายถึง  การจัดการศึกษาตั้งแตชวงชั้นที่  2-4  ในชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่   6  แตสภาพโครงสรางดานสุขภาพของเยาวชนไทยโดยทั่วไปยังต่ํากวามาตรฐาน  การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระยะแรก  จึงรวมการศึกษาในระดบักอนประถมศึกษาอยูดวย  ทั้งนี้เพื่อมุงเนนการพัฒนา
ดานสุขภาพของเยาวชนไทยใหสูงขึ้น  และเปนไปอยางตอเนื่องตั้งแตกอนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในระยะตอไป  เมื่อการพัฒนาดานสุขภาพของเยาวชนไทยไดมาตรฐานสูงขึ้นแลว 
ประกอบกับเมื่อเศรษฐกิจของผูปกครองและชุมชนโดยสวนรวมดีขึ้น  รัฐจะโอนการศึกษาระดับ
กอนประถมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูปกครองและชุมชน  โดยรัฐมุงเนนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  12  ป  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โดยวิธีการทางนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
ความแตกตางของกลุมพื้นที่และกลุมคน 
 มาตรการ  เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  บรรลุวัตถุประสงค  และนโยบาย  
ดังกําหนดไวแลว  จําเปนตองคิดวิเคราะห  และใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนไปได
ในสภาวการณปจจุบัน  มาตรการที่กําหนดไวตอไปนี้  สวนหนึ่งนํามาจากขอกฎหมายที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช  2540  อีกสวนหนึ่งเปนมาตรการที่กําหนดขึ้นดวยความเชื่อวาจะทําให
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

2.2  ภาระงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา  เขต  1 
 

  จังหวัดฉะเชิงเทรามีหนวยงานทางการศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  2  หนวยงาน  คือ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  เปนสํานักงานทีด่าํเนนิการตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  ที่ใหปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหยุบรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
หลอมรวมเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  ซึ่งประกอบดวย  อําเภอเมือง  
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอบางปะกง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
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เขต  1  ไดกําหนดแผนงานที่สนับสนุนใหพันธกิจบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  การสรางโอกาสทางการศึกษา  
การพัฒนาศักยภาพ  การเรียนรู  พัฒนาผูเรียนมุงสูการแขงขันในระดับสากล 
 การศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต  1  จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา  วิเคราะหการจัดตั้ง  จัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
รวมกับสถานศึกษา  สงเสริม  ประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ระดมทรัพยากรในดานตางๆ ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา  พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  ใฝรู  รอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การบริหารงานวิชาการมีระบบการประกันคุณภาพ
และการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  กําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งปริมาณ
และคุณภาพ  การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดทํานโยบาย  แผนการตดิตาม
และประเมินผลดานการศึกษา  จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาไดถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษา  สรางเครือขายขอมูลกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  ถูกตองเหมาะสมกับนโยบายและความตองการของ
ทองถ่ิน  การบริหารเงินและงบประมาณ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  วางระบบปองกัน
การผิดพลาดทางการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานบุคคลมีกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและวิทยาการที่กาวหนาทันกับความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี  ที่ปรับเปลี่ยนไป
และวางแผนกําลังคนไดอยางเพยีงพอ  การเปลี่ยนแปลงขอมูลใหรวดเร็วทันเหตุการณ  มีการประสานงาน
ระหวางกลุมงาน  ใหทุกภาคสวนของสังคม  คือ  บุคคล  ผูนําชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา  และสถาบันสังคมอื่นๆ มามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  การควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานเนนการมีสวนรวมของทุกฝายมีการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานและนําผลไปใชอยางตอเนื่อง  ติดตามใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหมี
ความพรอมเพื่อรองรับการประเมินภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ  การติดตามผลการดําเนินงาน  
โดยกําหนดเปาหมาย  เกณฑ  ดัชนีชี้วัด  ผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  จัดวางระบบติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
สรางความเขมแข็งแกสถานศึกษา  จนเปนแบบอยางที่ดี  นิเทศติดตามโรงเรียนในทุกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  สามารถติดตอกับเครือขายสถานศึกษาประสาน
ความพรอมของสถานศึกษา  องคกรและหนวยงานที่จัดการศึกษา  สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกัน  
ระหวางหนวยงานองคกรและสวนราชการที่เกี่ยวของที่จัดการศึกษา  ประสานงานกับหนวยงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งประสานสัมพันธกับศูนยการทองเที่ยว  กีฬา  นันทนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเปนคณะทํางาน
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สนับสนุนใหการจัดระบบการสื่อสารระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง  ชุมชน  เครือขายผูปกครอง  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  1  มีสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานรวม  4  อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง  มีจํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  51  แหง  อําเภอ
บางน้ําเปรี้ยวมีจํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  58  แหง  อําเภอบางปะกง  มีจํานวนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  31  แหง  อําเภอบานโพธิ์  มีจํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  30  แหง  สถานศึกษารวมทั้งส้ิน
ในปการศึกษา  2547  รวม  170  แหง  โดยแบงขนาดสถานศึกษาเปน  3  ขนาด  สถานศึกษาแตละแหง
มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารงาน  และไดรับการสงเสริมจากกระทรวงศึกษาธิการ
ใหบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  เพื่อใหมีความอิสระในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ที่เนน
ผูเรียนเปนคนดี  เกง  และมีความสุข  การบริหารงานดานการจัดการศึกษา  ซ่ึงมกีลุมงานที่ใหบริการ
สถานศึกษา  ดังนี้ 
 1.  กลุมอํานวยการ 
 2.  กลุมบริหารงานบุคคล 
 3.  กลุมนโยบายและแผน 
 4.  กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
 5.  กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6.  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 7.  หนวยตรวจสอบภายใน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต  1  ตองดําเนินงานบริหารจัดการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษา   
 

2.3  ภาระงานของสหวิทยาเขต  
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  มีสหวิทยาเขตที่เกิดจากระเบียบสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  วาดวยการจัดตั้งสหวิทยาเขต  พุทธศักราช  2547  โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติบริหารโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  
โดยใหมีสหวิทยาเขต  จํานวน  23  สหวิทยาเขต  ในแตละสหวิทยาเขตประกอบดวยโรงเรียน  7-12  
โรงเรียน  แตละโรงเรียนควรมีความสะดวกในดานการคมนาคม  ควรตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเดียวกัน  
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คณะกรรมการสหวิทยาเขต  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาทุกแหงภายในสหวิทยาเขตนั้น  
ใหผูบริหารสถานศึกษาที่เปนที่ตั้งสํานักงานสหวิทยาเขต  เปนประธานสหวิทยาเขต  การจัดตั้งสหวิทยาเขต
เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนภายในสหวิทยาเขต ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
สามารถใชทรัพยากรดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.4  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
  
  การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาในกระแสแหงความเปน
โลกาภิวัตน  สงผลตอวิชาชีพเปนอยางมาก  โดยเฉพาะดานการศึกษาซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหมภายใตสาระแหงบทบัญญัติของ
กฎหมายการศึกษา  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เปนการจัดโครงสรางการบริหาร
การศึกษาโดยยึดหลักการมีเอกภาพเชิงนโยบาย  หลากหลายในการปฏิบัติ  เนนระบบการกระจายอํานาจ
ที่ เนนการมีสวนรวมของทองถ่ินเปนสําคัญ  ดังนั้น ผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําในการสรางและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อกาวสูความเปนเลิศ  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ  บทบาท
หนาที่ของผูบริหาร  คือ  ตองเปนผูนําในการปฏิบัติหนาที่บริหารงานจนเกิดประสิทธิผลใหแกองคกร
และจัดการใหองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ทั้งกอใหเกิดประโยชนเกิดความพึงพอใจของ
องคกร  มีการทํางานอยางจริงใจ  จริงจัง  และตอเนื่องบนพื้นฐานของการกําหนดบทบาทของตนใน
ดานการเปนคนที่มีวัฒนธรรมของการใฝรูใฝเรียน  มีวิสัยทัศนในกระบวนการตางๆ บุคลิกภาพ  
และมนุษยสัมพันธของการเปนผูนําและเสียสละ  การสรางศรัทธาซึ่งจะนําพาใหเกิดแรงจูงใจไปสู
จุดมุงหมายรวมกัน  เปนนักแกไขปญหาดวยความรอบคอบ  ใชความรู  ประสบการณ  ใชขอมูล
สารสนเทศประกอบการบริหาร  และมีโลกทัศนที่มุงสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เขาใจในบทบาท
หนาที่ในการบริหารจัดการ 
  2.4.1  ความหมายของบทบาท 
 มนุษยแตละคนจะมีบทบาทหลายบทบาท  และแตละบทบาทตองมีความสมบูรณหรือ
สมดุลกันพอสมควร  หากยิ่งสังคมมีความซับซอนมากขึ้นเทาไรบทบาทก็จะยิ่งแตกตางไปมากขึ้นเทานั้น  
เพราะบางบทบาทบุคคลโดยทั่วไปก็สามารถที่จะปฏิบัติได  แตบางบทบาทนั้นจําเปนตองอาศัย
ความชํานาญ  ซ่ึงมีคนไมมากนักที่สามารถทําได  เพราะผลงานที่ปรากฎแกผูคนทั่วไปนั้นจะตอง
เต็มไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจะเปนที่ยอมรับของสังคม  ผูบริหารที่จะทํางาน
ประสบผลสําเร็จตองรูและเขาใจบทบาทของตนเองวาควรปฏิบัติอยางไรตองานที่รับผิดชอบ  
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เพื่อการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาท
สําคัญที่สุดในฐานะที่เปนผูมีสวนรวมรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา
ควรเปนแบบอยางของผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางวิชาการ  โดยใหความสําคัญ
ตอการสงเสริม  และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญการจัด 
การเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร
ในสถานศึกษา  และผูที่เกี่ยวของสรางความประสานสัมพันธอันดีกับทุกฝาย  ผูบริหารสถานศึกษา
ตองเปนผูนําที่มีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับทิตยา  สุวรรณชฎ  (2517, 
หนา 169)  ที่ไดใหทัศนะเกี่ยวกับฐานะตําแหนง  และบทบาทของสังคมมนุษย  ไดสรุปเปนสาระสําคัญ
ไวดังนี้ 
 1)  มีฐานะตําแหนงอยูจริงในทุกสังคม  และมีอยูกอนที่คนเขาไปดํารงตําแหนงนั้น 
 2)  มีบทบาทที่ควรจะเปนอยูเปนประจําในแตละตําแหนง 
 3)  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมนั้นๆ เปนสวนหนึ่งในการกําหนด
ตําแหนงและบทบาทที่ควรจะเปน 
 4)  การที่คนเราจะทราบถึงฐานะตําแหนงและบทบาทนั้น  ไดมาจากสังคมประกิต 
(Socialization)  ในสังคมนั้นๆ 
 5)  บทบาทที่ควรจะเปนนั้นไมแนนอนเสมอไปวา  จะเหมือนกับพฤติกรรมจริงๆ 
ของคนที่ครองตําแหนงนั้น  เพราะพฤติกรรมจริงนั้นเปนผลของปฏิกิริยาของคนที่ครองตําแหนงที่
มีบทบาทที่ควรจะเปนบุคลิกภาพของตนเอง  และบุคลิกภาพของคนอื่น  ที่เขามารวมกันในพฤติกรรม
และเครื่องกระตุนที่มีอยูในเวลาและสถานที่ที่เกิดติดตอทางสังคม 
 ปราชญา  กลาผจัญ  (2540, หนา 125)  ไดใหความหมายของบทบาทไววา  บทบาท  หมายถึง
สวนหรือคุณลักษณะที่ดารา  ตัวละคร  หรือผูที่สวมบทบาทนั้นแสดงอยู  หรือปฏิบัติอยู  หรือ
ในอีกความหมายหนึ่ง  บทบาท  หมายถึง  ส่ิงที่บุคคลจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับตําแหนงงาน  
หรือหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย  เปนการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความคาดหวังของผูมอบหมายอํานาจนั้น 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2533, หนา 167)  ไดใหความหมายวา  บทบาท  หมายถึง  การแสดง
พฤติกรรมของบุคคลที่ดํารงตําแหนงตามนัยสิทธิและหนาที่ของตําแหนงการแสดงบทบาทตามตําแหนง
ที่บุคคลครองอยูนั้น  ถือวาเปนบทบาทจริง  (Actual  Role)  ซ่ึงยึดถือตามนัยสิทธิและหนาที่ของตําแหนง  
และสอดคลองกับคานิยมและปทัสถาน  (Value  and  Norms)  ของสังคม  การแสดงบทบาทตามตําแหนง
ยอมมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับบุคคลในสังคม  บุคคลที่เกี่ยวของยอมมีความมุงหวังหรือ
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มีความคาดหวงัในบทบาทผูที่สวมตําแหนงจะแสดง  ซ่ึงเรยีกวา  บทบาทที่มุงหวัง  หรือมีความคาดหวงั
ในบทบาทผูทีส่วมตําแหนงจะแสดง  ซ่ึงเรียกวา  บทบาทที่มุงหวัง  (Expected  Role) 
 ภิญโญ  สาธร  (2526 , หนา 283)  ไดใหความหมายของบทบาท  คือ  ความมุงหวัง  (Expectation) 
ที่บุคคลในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งควรกระทํา  หรือแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา
ในสถานการณอยางใดอยางหน่ึง  บทบาทหนาที่  (Role)  มีควบคูกับตําแหนงที่บุคคลดํารงอยูเสมอ
 David  (1962; อางถึงใน ชูศรี  พุทธเจริญ, 2542, หนา 8)  ไดใหความหมายของบทบาทไววา  
หมายถึง  ปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่คาดหวังของผูดํารงตําแหนง  และบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ตําแหนงนั้นๆ สัมพันธภาพระหวางบทบาทหนาที่กับความรับผิดชอบ  และการที่บุคคลจะดํารง
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด  จะตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวควบคูกับ
ตําแหนงเสมอ  บทบาทหนาที่ที่กําหนดไวตองเปนที่รูจักกัน  และเขาใจกันระหวางผูดาํรงตําแหนง
และผูเกี่ยวของ 
 กรีนนี่  (Greene; 1992, p. 16-18, อางถึงใน วราภรณ  มณีบางกา, 2546, หนา 20)  กลาววา  
ผูบริหารควรจะมีบทบาท  2  ประการ  คือ  ในฐานะผูบริหารหรือผูจัดการ  และในฐานะผูนํา  
ผูบริหารมีบทบาทที่แตกตางกันออกไป  ไมวาจะอยูในสํานักงาน  หนวยงานหรือในโรงเรียน  
จะเปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ  สําหรับผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงตองทําหนาที่ที่เปนทั้งผูที่คอยควบคุม  
ดูแล  และบริหารงานภายในโรงเรียนใหครอบคลุมทุกดาน  และยังตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยเหนือ  โดยใชความสามารถสวนบุคคล  ในการบริหารงานและผูบริหาร
ท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานใหทุกคนยอมรับศรัทธา  และสงผลใหผูรวมงานมีความมุงมั่นทํางาน
อยางเต็มศักยภาพไดนั้น  ควรเปนผูบริหารที่ใชการตัดสินใจอยางรอบคอบที่สุด 
 แสตนฟล  (Stanfield, 1951, p. 360)  กลาววา  บทบาทของบุคคลใดก็ตาม  ก็คือรูปแบบ
หรือชนิดของพฤติกรรมทางสังคมที่นาจะเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ และเปนไปตามความตองการ
และความคาดหวังของบุคคลกลุมนั้น 
 กูด  (Good, 1973, p. 502)  อธิบายความหมายของบทบาทไว 2 ลักษณะ คือ  ลักษณะ
การแสดงออกของบุคคลภายในกลุม  และรูปแบบพฤติกรรมที่คาดหวังตามตําแหนงหนาที่  หรือ
การแสดงแตละบุคคลตามความมุงหวังของสังคม 
 ฮอยล่ี  (Hoyle, 1969, p. 36) กลาววา  บทบาทหมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมที่เหมือนกัน
ของบุคคลที่ดํารงตําแหนงเดียวกัน  และตลอดรวมถึงแบบพฤติกรรมที่ผูกพันหรือขึ้นอยูกับความคาดหวัง
ของสมาชิกอื่นๆ ของสังคมดวย 
 ลิวินซัน  (Levinson, 1983 p. 30) ไดสรุปความหมายของบทบาทไว  3  ประการ  คือ 
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 1)  บทบาท  หมายถึง  ปทัสถาน  (Norms)  ความคาดหวัง  (Expectation)  ขอหาม 
(Taboos)  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  และอื่นๆ ที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน  ซ่ึงผูกพันอยูกบั
ตําแหนงทางสังคมที่กําหนดให  บทบาทตามความหมายนี้คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุด  แตมุงไปที่
การบงถึงหนาที่อันควรกระทํา 
 2)  บทบาท  หมายถึง  ความคิดเห็นของบุคคลผูดํารงตําแหนงเอง  ที่คิดและทํา
เมื่อดํารงตําแหนงนั้นๆ  
 3)  บทบาท  หมายถึง  การกระทําของบุคคลแตละคนที่จะกระทําโดยใหสัมพันธกับ 
โครงสรางทางสังคม  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือแนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อดํารงตําแหนงนั้น 

  จากความหมายของบทบาท  สรุปไดวา  บทบาทเปนสวนหรือคุณลักษณะการแสดงออก
ของผูดํารงตําแหนง  หรือหนาที่การงานที่ผูนั้นไดรับมอบหมายโดยอยูในความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ  
และผูที่มอบอํานาจนั้นไววาควรจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวซึ่งความสามารถ
ในการดําเนินงานตามบทบาทจะมีประสิทธิภาพมากหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความสํานึกในบทบาท 
(Role perception)  ของผูนั้นเปนสําคัญ 

1)  ประเภทของบทบาท   
      ประเภทของบทบาท  แบงออกเปน  2  ประเภท  (ปราชญา  กลาผจัญ, 2540,

หนา 125-126)  คือ 
  (1)  บทบาทที่เปนทางการ  (Formal role)  เปนบทบาทที่ไดมีการมอบหมายให
อยางเปนทางการ  กําหนดไวแนนอน  มีระเบียบตายตัว  เชน  เมื่อปฏิบัติราชการมีตําแหนงหนาที่การงาน
ประจํา  ไดแก  เสมียนประจําแผนก  หัวหนาแผนก  ผูอํานวยการกอง  เปนตน  หรือเมื่อทํางานธรุกจิ
มีตําแหนงงานเปนหัวหนางาน  ผูจัดการแผนก  ผูจัดการสวน  ผูจัดการฝาย  เปนตน  ซ่ึงแตละองคกร
จะตองมีการกําหนดบทบาทของแตละตําแหนงเอาไวอยางชัดเจนที่สุด  เพื่อใหแตละคนสามารถ
ปฏิบัติหนาที่การงานตามบทบาทตางๆ ที่ตนไดรับอยูนั้น  อยางถูกตองเหมาะสม 
  (2)  บทบาทที่ไมเปนทางการ  (Informal role)  ไดแก  บทบาทที่ไมไดมีการแตงตั้ง
มอบหมายใหแกบุคคลอยางเปนทางการ  แตเปนบทบาทที่ผูที่มีบทบาทอยางเปนทางการจะตองปฏบิตัิ
เพื่อจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์แหงบทบาทที่ตนครองอยูนั้นเอาไวใหได  บทบาทที่ไมเปนทางการนี้
แบงออกเปน  3  ลักษณะดวยกัน  คือ 
    ก.  บทบาทในภารกิจ  (Task role)  ซ่ึงมุงไปที่การดูแลใหกลุมปฏิบัติงาน
ไดบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว 
    ข.  บทบาทในการสรางกลุม  และธํารงรักษา  (Group  building  and  
maintenance  roles)  ซ่ึงหมายถึง  บทบาทในการอํานวยความสะดวก  และสรางปฏิสัมพันธอันดี



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

  
18 

ระหวางกันและกันในบรรดากลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกัน  และสรางสายใยแหงสัมพันธไมตรี
ตอกันไวใหผูกพันตอกันไวอยางเหนียวแนน  มีความหวงใยเอื้ออาทรแกกัน 
    ค.  บทบาทของเอกัตบุคคล  (Individual  role)   เปนบทบาทสวนหนึ่งของ
ตัวแตละบุคคลที่เติมเต็มความเปนตัวของตัวเอง  ทําใหตัวเองมีความสุข  มีความพึงพอใจกับชีวิต
เปนเรื่องของสวนตัว  ไมใชเร่ืองกลุม  บทบาทสวนตัวนี้  บางทีแทนที่จะเปนเครื่องชวยสนับสนุน
สัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคลในกลุมก็อาจจะกลับกลายเปนสิ่งที่เปนอุปสรรคขัดขวางความผูกพัน
ระหวางกันและกันไปเสียก็ได  หากบุคคลนั้นมีลักษณะอุปนิสัยใจคอเปนไปในทางที่เปนลบ  เห็นแกตัว  
อิจฉาริษยา  เปนตน 

2)  ปจจยัที่มีผลตอการกําหนดบทบาทของคน 
     (1)  อายุ  เปนตัวกําหนดบทบาทที่สําคัญ  เพราะคนที่มีอายุตางกันจะมีบทบาท
ไมเหมือนกัน  เชน  บทบาทของเด็ก  บทบาทของวัยรุน  บทบาทของผูใหญ 
 (2)  เพศ  จะมบีทบาทที่แตกตางกันออกไปตามสังคมกาํหนด 
 (3)  อาชีพ  คนแตละอาชีพจะมีบทบาทตางกัน  ครูมีบทบาทหนึ่ง  ตํารวจ
มีบทบาทหนึ่ง  พอคามีบทบาทหนึ่ง 
 (4)  ฐานะทางเศรษฐกิจตางกันจะมีบทบาทตางกัน เชน  คนรวยกับคนจน  พอคา
กับชาวนา  หรือสังคมที่แบงชั้นวรรณะ  เปนตน 
  (5)  ตําแหนงในครอบครัว  ในแตละครอบครัว ลูกจะมีบทบาทแตกตางจาก
พอแม  พี่จะมีบทบาทแตกตางจากนอง  เปนตน 
 (6)  พิธีการตางๆ ผูเขารวมพิธีการนั้นๆ กําหนดบทบาทของตนเองไว  เชน  พิธี
แตงงาน  พิธีศพ  พิธีการทางศาสนา  เปนตน 
 (7)  บุคลิกภาพของแตละบุคคล  บุคลิกภาพจะมีผลตอการแสดงบทบาทของ
บุคคลมาก  โดยบุคคลจะเลือกแสดงบทบาทตรงกับบุคลิกภาพของตน  แตจะไมแสดงบทบาทที่ขัดกับ
บุคลิกของตน  หรือที่ตนไมถนัด 
 (8)  บทบาทภายในกลุม  สมาชิกในกลุมจะมีบทบาทแตกตางกันออกไป  เชน  
บทบาทของผูนํา  บทบาทของเลขานุการ  บทบาทของประชาสัมพันธ  บทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ  
  2.4.2  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผูบริหารมีความสําคัญตอสถานศึกษาอยางมากเนื่องจากสถานศึกษาเปนหนวยงานของสังคม
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  อีกทั้ง
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหารจะตองมีบุคคลหนึ่งทําหนาที่เปนหัวหนา 
ที่เรียกวา  ผูบริหาร  (Administrator)  บุคคลเชนนี้อาจจะเปนผูบริหารโดยการงานที่กระทํา  เชน  
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ในสมาคมหนึ่ง  หรือสํานักงาน  บุคคลที่ทําหนาที่เรียกประชุมติดตอกับหนวยงานตางๆ บุคคล
อีกประเภทหนึ่ง  เปนผูบริหารโดยการแตงตั้งจากผูมีอํานาจ  โดยมอบอํานาจบังคับบัญชามาพรอมกับ
ความรับผิดชอบ  บุคคลเชนนี้ในโรงเรียนไดแก  ครูใหญ  หรืออาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการ 
(พนัส  หันนาคินทร, 2524, หนา 5)  ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวขององคกรโดยเฉพาะองคกรภาคเอกชนนั้น  เห็นไดชัดวา ความอยูรอดขององคกร
ขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ  ดังนั้น  ภาคเอกชนไมวาจะเปนเรื่องการเงินการธนาคาร  การบริหารธุรกิจ  
การคา  การอุตสาหกรรม  รวมทั้งการศึกษาเอกชน  ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา  จึงตอง
สรรหาผูบริหารที่มีฝมือหรือมีความสามารถสูง  เพื่อความสําเร็จในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร (ธีระ  รุญเจริญ,  2545, หนา 1) 
 คําวา  "ผูบริหาร"  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมี  2  ความหมาย  คือ 
 ผูบริหารการศึกษา  หมายถึง  บุคคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน 
 ผกา  แสงสุวรรณ (ม.ป.ป. หนา 1) กลาววาผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลที่ทําหนาที่เปน
หัวหนาหนวยงานในดานการศึกษา  ผูบริหารหมายถึง  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  ทั้งนี้ 
สถานภาพของสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ผูบริหารจะเปนผูที่มีหนาที่ดูแลและ
รวมวางนโยบายตางๆ ทุกดานเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 
 วิโรจน  สาระรัตนะ  (2547, หนา 3)  ใหความหมายของผูบริหารสรุปไดวา  ผูบริหาร  
หมายถึง  บุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ตองจิตร  โสมะภีร  (2546, หนา 19)  ใหความหมายของผูบริหารสรุปไดวา  ผูบริหาร  
หมายถึง ผูมีหนาที่วางแผน  ควบคุม  ติดตามและประเมินผล  ใหขวัญและกําลังใจครู  ตลอดจน
รักษาองคกรใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมั่นคง  สามารถพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนา
สูงยิ่งขึ้นไปและนอกจากนี้ผูที่ทําหนาที่รักษาคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ของครู คือ  ผูบริหาร
โรงเรียนซึ่งเปนผูบังคับบัญชาเบื้องตน  ผูบริหารจะตองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหครูไดมี
ความรูความสามารถดานจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูบริหารจะตองเขาใจถึง
หัวใจของการเรียนรูของเด็กโดยอาจมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้คือ  วางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเรียนรู  การวางแนวปฏิบัติชัดเจนใหสอดคลองกับหลักนโยบายที่วางไว  เชนบทบาทใหมของ
สถานศึกษาบทบาทของครูและวิธีดําเนินการ  การสรางกลไกในการจัดระบบการเรียนรูท่ีครบวงจร
ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู  แนวทางการจัดหลักสูตรใหม  ระบบการวัดและประเมินผล   
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การจัดสภาพแวดลอม  การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน  การวางมาตรฐานการจัดการศึกษา  
ทักษะพื้นฐานสําคัญที่เด็กตองเรียนรูใหไดมาตรฐานในระบบที่เปนที่ยอมรับของระบบการศึกษา 
กระบวนการเรียนรูทั้งสิ่งที่เปนทักษะพื้นฐานสําคัญ  และเปนความตองการทางการศึกษาของ
นักเรียนทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 เบอนารด  (Barnard, 1972, p. 65; อางถึงใน วุฒิวรรณ  คงคามาศ, 2544, หนา 17) 
ใหความหมายผูบริหารสถานศึกษาคือ  ผูที่มีหนาที่รักษาองคกร 
 จากการศึกษาความหมายของผูบริหาร สรุปไดวา ผูบริหารคือ ผูที่ดูแล รักษาพัฒนาองคกร
ใหดํารงอยูดวยความมั่นคงเจริญกาวหนา  และใชความรู ความสามารถ ความพยายาม ปฏิบัติหนาที่
ใหองคกร โดยหลักการและเหตุผลเปนที่ยอมรับและประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารมาผสมผสานเพื่อจะพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ ผูบริหารที่จะเปนผูที่ทํางาน
ประสบผลสําเร็จตองรูและเขาใจบทบาทของตนเองวาควรปฏิบัติอยางไรตองานที่รับผิดชอบ 
เพื่อการบริหารเปนไปอยางราบรื่นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาท
สําคัญที่สุดในฐานะที่เปนผูมีสวนรวมรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ควรเปนแบบอยางของผูนําการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางวิชาการ โดยตองใหความสําคัญ
ตอการสงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด  
และผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในสถานศึกษา  และตองเปน
ผูที่เกี่ยวของในการสรางความประสานสัมพันธอันดีกับทุกฝาย  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนํา
ที่มีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู
สงเสริมพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร  ความตองการของผูเรียน  และทองถ่ิน
สนับสนุนการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี การสื่อสารมาใชในการเรียนรู 
 

2.5  การสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 
 
 2.5.1  แนวคิดและความหมายของจริยธรรม 
 แนวคิดการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ไมวาจะเปนเฉพาะหรือกลุมบุคคลสวนรวม

จําเปนตองใชคุณธรรม  คือ  คําสอนหรือจริยธรรม  ไดแก  ธรรมที่ควรปฏิบัติดังที่  พัชนี  กลํ่าเสือ  
(2537, หนา 40; อางถึงใน  เจริญ มาเรือง, 2545, หนา 10)   ไดกลาววา  คุณธรรม  จริยธรรมเปนเครื่องมือ 
และเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนามนุษยเชนเดียวกับการรดน้ําพรวนดิน  และการใหปุยแกตนไม  
ดวยเหตุนี้สังคมจึงมุงหวังที่จะใหโรงเรียนเปนแหลงสรางพัฒนาคนใหมีคุณภาพตามตองการ
ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ราชเลขาธิการ, 2526, หนา 280-281)  
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ความตอนหนึ่งวา  “สําหรับผูมีหนาที่ใหการศึกษาในโรงเรียนทั้งหลายใครขอย้ํากับทานอีกครั้งหนึ่งวา  
การศึกษาที่สมบูรณครบถวนทั้งสวนวิชาการ  และสวนศีลธรรมจรรยานั้น  เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
เพราะเปนรากฐานและปจจัยเครื่องสงเสริมใหบุคคลอันดีงาม  ยอมสามารถทํางานหาเลี้ยงชีพและ
ดํารงชีวิตอยูโดยสวัสดีและมั่นคงได”  สอดคลองกับที่  สมาน  แสงมะลิ  (2529, หนา 7)  ไดอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มากลาวไวตอนหนึ่งความวา  การฝกอบรม
ที่เราทําอยูในปจจุบันนี้สูสมัยกอนไมได  เพราะสมัยกอนพระสงฆมีบทบาททั้งทางวิชาการ  และ
ธรรมะควบคูกันไป  คือ  พระสงฆมีโอกาสไดอบรมสั่งสอนตลอดเวลา  ในปจจุบันวิชาการเจริญมาก
การดําเนินการของเราทําเปน  2  สาย  คือ  สายวิชาการสอนความรูตางๆ อีกสายหนึ่ง  คือ  ศีลธรรม  
แบงสอนเปน  2  ทาง  เวลาที่เรียนหลักธรรมทางศาสนา  จึงเรียนเปนวิชาการเปนความรูแตไมไดเรียน
ดานการปฏิบัติ  ไมรูวาสิ่งที่เรียนไปแลวเอามาปฏิบัติอยางไร  ถาเราสามารถทํา  2  สาย  ใหเปน
สายเดียวกัน  เชน  ครูที่สอนทุกวิชานั้นตองอบรมเสียกอน  และสอนเร่ืองคุณธรรมไปดวยในตัว  
ในการเรียนวิชาตางๆ ไมวา วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  หรือวิชาชีพ  
ใหสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเขาไปดวย 
 ในพระพุทธศาสนาไดยกยองปญญา  ความรูของมนุษยไวเปนเลิศ  ดังคําอุปมาที่พระพุทธองค
ไดตรัสไววา  “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี”  แตตองคํานึงไวเสมอวาถานําปญญาไปใชในทางที่
ไมถูกหรือไมชอบธรรม  ปญญาหรือแสงสวางนั้นก็จะไรประโยชนกลับจะทําใหเกิดโทษแกตนเอง
และสังคมไดในที่สุดตรงกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (ราชเลขาธิการ, 2524, 
หนา 42)  ความวา  “ผูที่มีความรูสูงแตไมรูจักใชความรูนั้นเทากับเปนผูที่มีอาวุธรายแรงอยูในมือ  และ
ไมมีความรูในจิตใจ  อาจจะทําอันตรายตอผูอ่ืนได  อาวุธที่รายแรงมีอานุภาพมากก็ยิ่งจะเปนอันตราย
ไดมาก  เพราะอาจจะไปฟนฝาอยางสุมส่ีสุมหาและไมเปนประโยชน   ถาไดสามารถสอนใหเขาใจ
วาความรูซ่ึงเปนอาวุธนี้จะตองใชในทางที่ดีที่ถูก  ยิ่งมีความรูสูง  และมีสติจิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุจริตตาง  ๆ
อีกดวย  ก็ยิ่งจะทําใหเปนประโยชนตอสวนรวมไดมาก  ความจรงิพูดกันไดวาผูที่มีความสุจริตและ
บริสุทธิ์ใจ  แมจะมีความรูนอยก็ยอมจะทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมากแต
ไมมีความสุจริต  ไมมีความบริสุทธิ์ใจ  นอกจากนี้  พระราชวรมุนี (2530, หนา 56-66)  ไดใหแนวคิด
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่สําคัญไวดังนี้  จริยะนี้  คือ  การชี้แนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง  จริยะ   
ก็ตองเปนแกนของการศึกษาเลยทีเดียว  คนที่จะไปใชวิชาการ  ใชความรูวิชาชีพเปนเครื่องมือ
ในการทํางานพัฒนาสิ่งตางๆ ภายนอกนั้น  จะตองมีการศึกษาดานที่  2  นี้ไว ตัวการศึกษาดานที่  2  นี้  
คือ  จริยะ  และจริยะนี้แหละ คือ  ตัวการศึกษา  จริยะนั้นใชกันวา  จริยธรรมก็มี จริยศึกษาก็มี  จริยะ
ตัวแทสุดก็คือ  เปนตัวการศึกษาหรือการศึกษาในความหมายที่แทที่เปนแกนของความเปนคน  
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เปนตัวเนื้อตัวจริงที่วาชี้แนะฝกฝนใหคนพัฒนาตนดํารงชีวิตใหถูกตองสมบูรณเมื่อเขาดําเนินชีวิตถูกตอง
เขาก็เปนคนที่มีจริยธรรม 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงพัฒนา
มนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการแตเพียงอยางเดียวไมจัดวาเปนการพัฒนาคนที่สมบูรณ  เพราะ
ถามีการนําวิชาความรูไปใชในทางที่ผิดก็จะทําใหเกิดความเสื่อม  ความวุนวายในสงัคมไมทาํใหมนษุย
มีความเจริญขึ้นแตอยางใด  ดังนั้น จึงสมควรนําหลักธรรมทางศาสนาที่สอนใหมนษุยเปนผูประพฤตดิ ี 
เขามาเปนสวนประกอบกับการใหความรูดานวิชาการ  เปนการนําหลักวิชาการและหลักศาสนา
มาประสานสัมพันธกันอันจะสงผลใหมนุษยเปนผูที่มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงคของสังคมตอไป 
 ความหมายของจริยธรรม 
 กรมการศาสนา (2534, หนา 1)  ไดใหความหมายไวดังนี้  จริยศึกษา  คือ  การศึกษาที่จัด
เพื่อสรางคุณลักษณะของพลเมืองใหมีคุณธรรม  บุคลิกลักษณะ  อุปนิสัย  และพฤติกรรมใหเปนคน
ที่มีศีลธรรมตามความตองการของประเทศชาต ิ และพระราชวรมุนี  (2530, หนา 32)  ใหความหมาย
ไววา  จริยธรรม  คือ  การนําศาสนาหรือสาระแหงสัจธรรมมาใชประโยชนในการดํารงอยูหรือ
ดําเนินชีวิตของมนุษย  เชนเดียวกับที่คึกฤทธิ์  ปราโมช  (2525, หนา 10)  ไดใหความหมายของจริยธรรม  
คือ  จริยธรรมของสังคมไทยขึ้นอยูกับระบบศีลธรรมของพระพุทธศาสนา  ศาสนาพุทธกําหนดหลัก
ในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไวอยางไร  นั่นหมายความวา  ไดกาํหนดหลักจริยธรรมไวปฏิบัติเชนนั้น 
 สมบูรณ  ศาลยาชีวิน  (2525, หนา 5)  ใหความหมายวาจริยธรรมเปนการประพฤติไมวา
จะเปนทางกาย  วาจา  ใจ  ในทางที่ดีงาม  ที่สังคมยอมรับยกยองวา  เปนสิ่งที่ควรนํามาปฏิบัติ  ซ่ึง
เปนหลักธรรมะของพระพุทธเจา  เปนการมองถึงธรรมะในดานการแสดงออกหรือความประพฤติ
ซ่ึงเกิดจากการรูจักกฎเกณฑมาตรฐานตางๆ ของสังคมและยอมรับปฏิบัติตาม  และมาโนช  ตัณชวาณิชย 
(2523, หนา 4)  ใหความหมายจริยธรรมไววา  จริยธรรมเปนความดีงามที่พึงปฏิบัติตอตนเองและ
ผูอ่ืน  ไดแก  มีความสํานึกในเรื่องชาติ  เกียรติ  วินัย  มีความซื่อสัตยสุจริต  ออนโยน  ละอาย  และ
การเกรงกลัวตอบาป  มีความอดทน  ขยันหมั่นเพียร  มีความสามัคคี  รูจักใหอภัย  ตลอดจน
การปฏิบัติตามบทบาท  และหนาที่ตอตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน  ชุมชน  ดวยความชอบธรรม  มนุษย
นําหลักตางๆ ของศาสนามาเปนบรรทัดฐานกอใหกลายเปนคุณสมบัติที่ปฏิบัติกันอยางปจจุบันนี้  
เชนการแตงกาย  การทักทายดวยการกราบไหวโดยรวมเปนเอกภาพเดียวกัน  นับวาเปนแนวคิดของ
จริยธรรมในรูปของวัฒนธรรมไทยทั้งนั้น 
 นาตยา  ปลันธานนท  (2526, หนา 32-34)  ไดใหความหมายที่สรุปไดวา  จริยธรรม  คือ  
การกระตุนจูงใจในเรื่องแบบแผนความประพฤติอันเปนจุดหมายปลายทางที่ตองการ  เพื่อมุงใหเรา
สามารถปรับตนใหเขากับผูอ่ืนและสังคมได  และผูที่มีความคิดเห็นตอเนื่องคือ  โกวิท  ประวาลพฤกษ 
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(2527, หนา 20)  ใหความเห็นวา  จริยธรรม  คือ  ความรูสึกที่ดีงามนิยมชมชอบตอการแสดงออก 
บุคคลหรือสัญลักษณ  ที่จะเปนสิ่งแทนจริยธรรมดวยความเต็มใจโดยไมมีอิทธิพลภายนอกอื่นใด
มาบังคับ  เชน  นิยมใชสินคาไทยทั้งนี้โดยยึดถือสังคมเปนแมบท 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา  “จริยธรรมคือ
ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม”  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หนา 216)  
 พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยตุโต)  ใหความหมายของจรยิธรรมวา  …จริยธรรมมา จากคําวา  
พรหมจรรย  ซ่ึงในพระพุทธศาสนาหมายถึง มรรค  คือวิธีการปฏิบัติสายกลาง  ประกอบดวย
องคประกอบ  8  ประการ  หรือเรียกวา ไตรสิกขา  คือ  การศึกษา  3  ประการ  อันไดแก  ศีล  สมาธิ  
ปญญา  จริยธรรมหรือพรหมจรรย  มรรค  และไตรสิกขา  ทั้งหมดนี้เปนทางปฏิบัติเพื่อนํามนุษย
ไปสูจุดหมายในชีวิต…  (กรมการศาสนา, 2534, หนา 7)   
 บรรเทา  กิตติศักดิ์ (ม.ป.ป., หนา  2)  ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา…จริยธรรม  
(Moral)  เปนคุณสมบัติทางความประพฤติของมนุษยที่สังคมมุงหวังใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตาม  
จริยธรรมจึงเปนกฎเกณฑแหงความประพฤติของสังคมหรือเปนมาตรการของความประพฤติในแงของ
การสํานึกและการตัดสินใจในการกระทําหรือการประพฤติปฏิบัติวาควรทําหรือไมควรทํา  ซ่ึงเปน
ความประพฤติที่สังคมมุงหวังใหสมาชิกปฏิบัติตาม  จริยธรรมจึงมีความหมายที่หมายถึงการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีงามตามที่สังคมปรารถนา  หรือกําหนดขึ้นวาเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม  และจริยธรรมนั้น 
จึงขึ้นกับลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่ไดรับการอบรมมาแลวอยางดี… 
 กอ  สวัสดิพาณิชย  ใหความหมายของจริยธรรมไววา  “จริยธรรม คือ ประมวลความประพฤติ
และความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามและเหมาะสม”  (กรมการศาสนา, 2534, หนา 8) 
 สาโรช  บัวศรี  ใหความหมายของจริยธรรมไววา  “จริยธรรม คือ แนวทางในการปฏิบัติ
ตนเพื่ออยูรวมกันอยางรมเย็นในสังคม  จริยธรรมมีโครงสรางสําคัญอยางนอย  2  ขอ  คือ ศีลธรรม  
ไดแก  ส่ิงที่งดเวน  ส่ิงที่ไมควรประพฤติ  และคุณธรรมไดแก  ส่ิงที่ควรปฏิบัติซ่ึงทั้งสองขอรวม
เรียกวา  จริยธรรม”  (กรมการศาสนา, 2534, หนา 7) 
 กรมสามัญศึกษา (2523, หนา 1)  กลาวถึงความหมายของจริยธรรมไววา  “จริยธรรม  
หมายถึง  สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความดี  และความถูกตองแกสังคมในระบบ
ตางๆ” 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา  จริยธรรม คือ ความประพฤติที่ถูกตองดีงามทั้งกายและ
วาจา  สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติเพื่อใหตนเอง และคนในสังคมรอบขางมีความสุข  สงบเยือกเย็น  
จริยธรรมเปนเรื่องของการฝกฝนนิสัยที่ดี  โดยกระทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนเปนนิสัย  ผูมี
ความประพฤติดีงามอยางแทจริงจะตองมีความรูสึกในดานดีตลอดเวลา  คือ  มีคุณธรรมอยูในจิตใจ  
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หรืออาจกลาวไดวา  จริยธรรมเปนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเปนพฤติกรรมภายนอก  สวนคุณธรรม
เปนสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจ  ซ่ึงทั้งสองสวนตองเกี่ยวของสัมพันธกัน  พฤติกรรมที่แสดงออก
ทั้งทางกายและวาจานั้นยอมเกี่ยวเนื่องสัมพันธและเปนไปตามความรูสึกทางจิตใจและสติปญญา  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงตองพัฒนาทั้ง  3  ดานควบคูกันไป คือ  การพัฒนา
ดานสติปญญา  ดานจิตใจ  และดานพฤติกรรม 

 2.5.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับคณุธรรมจริยธรรม 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม  ปญหาอยางหนึ่งของสังคมปจจุบัน  คือ  ปญหาทางจริยธรรม  
สังคมคาดหวังวา  ครูจะตองมีหนาที่อบรมใหนักเรียนเปนคนดี  ประพฤติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
การแกปญหาวิธีหนึ่ง  คือ  การจัดการสอนจริยธรรมในหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  จึงจําเปน
สําหรับผูที่เปนครูควรจะมีความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กวัยตางๆ รวมทั้ง
องคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรม  เพื่อจะไดนําไปใชในการฝกอบรมและ
จัดการเรียนการสอนตอไปสําหรับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมมีหลายทฤษฎี  เชน  ทฤษฎีจิตวิเคราะห
ของฟรอยด  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  ซึ่งอธิบายโดยสรุปวา บุคคลรับคานิยมและมาตรฐาน
ทางจริยธรรมจากการสอนของบิดามารดา  และโดยการเลียนแบบ  สวนทฤษฎีของเพียเจทและ
โคลเบอรกถือวา พัฒนาการการจริยธรรม  เกิดควบคูกับพัฒนาการทางเชาวปญญา  และเปนผลของ
การปฏิสัมพันธของเด็กกับผูอื่น  เชน  บิดา  มารดา  ครู  อาจารย  และเพื่อนรวมวัย  ในที่นี้ผูวิจัย
จะขอกลาวถึงทฤษฎีของเพียเจท  ผูที่เปนตนความคิดของทฤษฎีพัฒนาจริยธรรม  และทฤษฎี
ของโคลเบอรก  ผูซ่ึงนํารากฐาน  แนวความคิดของเพียเจทมาขยายตอและทําการศึกษา 
 ทฤษฎีของเพียเจท  (Piaget)  และโคลเบอรก  (Kohlberg)  อธิบายไวคลายๆ กันวาการที่เด็ก
จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงขึ้นไดนั้น  องคประกอบที่จําเปน คือ  สติปญญาและการคิด  เพราะ
สติปญญาจะทําใหเด็กจดจํา  พินิจพิเคราะห  เขาใจกฎเกณฑขอบัญญัติ  หรือพฤติกรรมตางๆ อันเกี่ยวกับ
จริยธรรมได  เมื่อเด็กอายุยังนอยนั้นสติปญญาและความสามารถในการคิดยังอยูในระดับต่ํา  
ความสามารถที่จะรับรูเกี่ยวกับจริยธรรมจึงต่ํา  เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นสมองมีพัฒนาการสูงขึ้น
ความสามารถทางสติปญญา  และการคิดก็จะสูงขึ้น  ทําใหเด็กสามารถที่จะจดจํา  เขาใจ  และรับรู
จริยธรรมที่สูงขึ้น  ซ่ึงมีความซับซอนและยากได 
 เพียเจท  (Piaget)  พบวาพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก  แบงออกเปน  3  ประการ  คือ
(กรมสามัญศึกษา, 2523, หนา 12) 
  1)  ขั้นกอนจริยธรรม  (Premoral stage)  เร่ิมตั้งแตอายุแรกเกิดจนถึงสองขวบในขั้นนี้
เด็กไมมีความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอมอยางละเอียดมีแตความตองการทางกาย  ซึ่งตองการ
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ที่จะไดรับการตอบสนองเด็กมีความสามารถในการพูด  เมื่อเด็กมีความสามารถในการพูดก็จะเริ่มรับรู
สภาพแวดลอม  และบทบาทของตนเองตอบุคคลอื่นๆ  
  2)  ขั้นยึดคําสั่ง (Heteronomous stage)  เร่ิมตั้งแต 2-8 ป  เด็กจะเชื่อฟงและถือเอาคําสั่ง
ของผูใหญเปนหลัก  ซ่ึงตองกระทําตาม 
  3)  ขั้นยึดหลักแหงตน  (Autonomous stage)  เร่ิมตั้งแต  8  ปขึ้นไป  ขั้นนี้เกิดจาก
การพัฒนาการทางสติปญญาและประสบการณในการมีบทบาทในกลุมเพื่อนเด็กดวยกัน  รูจักคิด
อยางมีเหตุผลพิจารณาสิ่งตางๆ โดยใชหลักความยุติธรรม  ในชวงอายุ  7-10  ป  เด็กที่อยูในสังคมปกติ
จะพัฒนาถึงขั้นนี้  แตอาจมีบางอยางที่พัฒนาหยุดชะงักใน  ขั้นที่สอง  อาจเนื่องดวยการฝกอบรมเลี้ยงดู
ทางสังคม  หรือขาดประสบการณในกลุมเพื่อนก็ได  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจานึก, 
2540; อางถึงใน เจริญ  มาเรือง, 2545, หนา 13) 
 ในการพัฒนาขัน้ที่สองไปสูขั้นที่สามนี้  จะขึน้อยูกับพัฒนาการทางสติปญญาและประสบการณ
ทางสังคมอยางมาก  เพียเจทไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน  4  ขั้น  คือ 
  1)  ขั้นใชประสาทสัมผัส (Sensorimotor stage) อายุแรกเกิดจนถึงสองขวบ  เด็กเรียนรู
ดวยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  และสามารถตอบสนองตอส่ิงเราและสิ่งแวดลอมตางๆ ได
อยางเหมาะสม 
  2)  ขั้นเตรียมการ  (Pre-operational stage)  อายุ  3-7  ขวบ  เปนขั้นเตรียมการทางสมอง
ที่จะเริ่มมีเหตผุลตอไป 
  3)  ขั้นเรียนรูพฤติกรรม (The concrete operation stage) อายุ 7-11  ป  สติปญญา
สามารถพัฒนาดีขึ้น  สามารถจัดรวมแยกประเภทสิ่งของได  เขาใจในการใชเหตุผลและการเปรียบเทียบ 
   4)  ขั้นเรียนรูส่ิงที่เปนนามธรรม  (Formal  operation  stage)  อายุ  13  ปขึ้นไป  
เปนพัฒนาการของเด็กวัยรุน  สติปญญาจะพัฒนาไปประมาณ  90 %  จึงสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ทั้งที่
เปนรูปธรรมและนามธรรม  ตลอดจนหลักตรรกศาสตรได  นอกจากนี้ยังเขาใจกฎเกณฑของสังคม
สามารถตัดสินแกปญหา  และทดสอบขอสมมติฐาน  และขอพิสูจนตางๆ ได 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  ขั้นตอนการพัฒนาการทางสติปญญา  และพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของเพียเจทมีลักษณะและขั้นตอนที่ใกลเคียงกัน  พัฒนาการทางสติปญญาเปน
องคประกอบสําคัญของการพัฒนาการทางจริยธรรม  ดังนั้น  องคประกอบเกี่ยวกับสติปญญา  จึงถือ
วาเปนตัวแปรหนึ่งที่ควรใหความสนใจ  โคลเบอรก  (Kohlberg)  ก็ไดทําการศึกษาเนนพัฒนาการ
ทางสติปญญา  เชนเดียวกับ  เพียเจท  (Piaget)  และไดแบงระดับการพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน  
3  ระดับ  แตละระดับยังแบงออกเปน  2  ขั้นยอยๆ ดังนี้ 
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 ระดับท่ี  1  ระดับกอนเกณฑ  (Pre-conventional  level)   เด็กจะยึดตัวเองเปนศูนยกลาง
ในการตัดสินการกระทํา  การจะทําอะไรมักคิดถึงประโยชนที่ตนจะไดรับเปนใหญ  โดยมิไดคํานึงวา
การกระทําจะสงผลตอผูอ่ืนอยางไร  ระดับนี้แบงออกเปน 2 ขั้น 
  ขั้นที่  1  หลักการเชื่อฟง  และหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ  (Obedience  and  punishment 
orientation)  ข้ันนี้เร่ิมตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ  7  ป  เด็กจะตัดสินการกระทําวาดีหรือเลว
จากการพิจารณาที่ผลการกระทํา  เด็กจะเลือกกระทําที่จะเกิดประโยชนแกตัวเองมากกวา  เด็กระยะนี้
เขาใจความดี  หมายถึง  ส่ิงที่ทําแลวไมถูกลงโทษหรือถูกตําหนิ  ในขั้นนี้เด็กจะยอมทําตามคําสั่งของ
ผูมีอํานาจทางกายเหนือตน  พฤติกรรมที่มีผลตามดวยรางวัล  หรือคําชม  เด็กจะคิดวาสิง่ทีต่นทาํ  “ถูก”  
และจะทําซ้ําอีกเพื่อหวังรางวัล  แตถาเด็กถูกทําโทษก็จะคิดวา ส่ิงที่ตนทํา  “ผิด" และพยายามหลีกเลีย่ง
ไมทําสิ่งนั้นอีก 
 ขั้นที่  2  หลักการแสวงหารางวัล  (Naively egoistic orientation)  อายุ  7-10  ป  ขั้นนี้
เด็กจะคอยๆ เนนความสําคัญของการไดรับรางวัลและคําชมเชย  เด็กจะสนใจทําตามกฎขอบังคับ
เพื่อประโยชนหรือความพอใจของตนเอง  หรือทําดีเพราะอยากไดของตอบแทนหรือรางวัลการให
สัญญาวาจะใหรางวัล  จึงเปนแรงจูงใจใหเด็กกระทําความดีไดมากกวาการดุวาหรือขูวาจะลงโทษ  
ดังนั้นพฤติกรรมของเด็กในขั้นนี้จึงทําเพื่อสนองความตองการของตนเอง 
 ระดับท่ี 2 ระดับตามเกณฑ  (Conventional level)   เด็กขั้นนี้เรียนรูที่จะกระทําตามกฎเกณฑ
ตามกลุมยอยของตน  กระทําตามกฎหมาย  หรือกฎเกณฑของศาสนา  รูจักที่จะเอาใจเขามาใสใจเรา  
และมีความสามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได  ระดับนี้แบงออกเปน  2  ขั้น 
  ขั้นที่  3  หลักการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ  (Good  boy  orientation)  อายุ 10-13 ป  ขั้นนี้
เด็กยางเขาสูวัยรุน  จะใหความสําคัญแกกลุมเพื่อนมากตองการใหกลุมยอมรับจึงยอมทําตามในสิ่งที่
เห็นวาดีงาม  คือ เอาอยาง good boy nice girl และจะทําตามในสิ่งที่ตนตัดสินใจวา คนอื่นจะเห็นดวย
เพื่อเปนที่พอใจ  และเปนที่ยอมรับของเพื่อน  ลักษณะที่เดน  คือ  การคลอยตามและพยายามทําให
ผูอ่ืนรัก 
  ขั้นที่  4  หลักการทําตามหนาที่ของสังคม  (Authority  and  social  order  maintaining  
orientation)  อายุ  13-16  ป  เด็กจะเริ่มมองเห็นความสําคัญของกฎเกณฑและระเบียบตางๆ มีความเขาใจ
หนาที่ของตนในกลุม  เขาใจบทบาทของผูอ่ืน  เคารพในอํานาจและมุงรักษาไวซ่ึงกฎเกณฑทางสังคม 
 ระดับท่ี  3  ระดับเหนือเกณฑ  (Postconventional  level)  เปนระดับที่ตัดสินพฤติกรรม
หรือขอโตแยงตางๆ ดวยการคิด  พิจารณาตามความสําคัญของสิ่งนั้น  การยอมรับกฎเกณฑของสังคม
จะตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักจรยิธรรม  หลักเกณฑที่นําไปใชโดยพิจารณากับสถานการณที่แตกตางได
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อยางเหมาะสม  สามารถพิจารณาเรื่องความถูกตอง  ความดี  ความชั่วไดอยางลึกซึ้ง  กวางขวาง  มีเหตุผล  
ในระดับนี้แบงออกเปน  2  ขั้น 
 ขั้นที่  5  หลักการกระทําตามมาตรฐานของสังคม  (The  social  contract  legalistic 
orientation)  อายุ  16  ปขึ้นไป  ขั้นนี้มีลักษณะยึดประโยชนและความถูกตองตามกฎหมาย  การกระทํา
ที่ถูกตอง  คือ  การกระทําที่เปนไปตามขอตกลงและยอมรับกันในชุมชนหรือสังคม  เห็นความสําคัญ
ของสวนรวมมากกวาสวนตน  เขาใจในสิทธิของตนและของผูอ่ืน  สามารถควบคุมตนเองได 
  ขั้นที่  6  หลักการยึดอุดมคติสากล  (Conscience  or  principal  orientation)  ขั้นนี้
เกิดกับวัยผูใหญมีลักษณะแสดงความเปนสากล  นอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตน  มีความยืดหยุน
ทางจริยธรรม  เพื่อจุดมุงหมายบั้นปลายอันเปนอุดมคติที่ยิ่งใหญ  มีหลักธรรมประจําใจของตนเอง
เปนบุคคลที่เสียสละเพื่อสังคมอยางแทจริง  ซ่ึงเปนตัวอยางที่ดีในสังคมได 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  (Kohlberg,  1969,  p. 167)  เชือ่วาพฒันาการ
ทางจริยธรรมจะดําเนินไปตามขั้นตอนจะขามขั้นมิได  และพัฒนาการอาจจะชะงักอยูในขั้นใดขั้นหนึ่ง
ก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถทางสติปญญา  และเหตุการณทางสังคม 
 จึงกลาวไดวา  ความคิดเห็นและหลักของทฤษฎีทั้งสองของเพียเจท  และโคลเบอรกไดเนน
ความสําคัญขององคประกอบ  2  ประการ  คือ  พัฒนาการทางสติปญญาและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือ
ประสบการณในสังคม  อิทธิพลและความสําคัญของสติปญญาจะทําใหเด็กไดโอกาสสวมบทบาท
และมีความคิดเห็นที่กวางขวางลึกซ้ึง  มองเห็นและเขาใจในบทบาทของตนเองและของผูอ่ืนที่อยู
รวมกับตนในสังคม  การที่เด็กไดเกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืนหรือกับกลุมเพื่อนจะทําใหเด็กมีความกาวหนา
ในลําดับชั้นของจริยธรรมไดดี  จึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจในทฤษฎี
ที่กลาวมาแลวในขางตน 
 ประภาศรี  สีหอําไพ  (2535, หนา 37)  ไดนําเสนอไววา  การพัฒนาจริยธรรมมีหลักทฤษฎี
ที่สําคญั  คือ  จริยธรรมมีการพัฒนาการเปนลําดับจากวัยทารกจนถึงตลอดชีวิต  การพัฒนามีหลักทฤษฎี
ที่สําคัญ  แบงออกเปน  3  แนวทางใหญ   คือ 
 1)  ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psycho analytic theory)  ประภาศรี  ไดรวบรวมไววา จริยธรรม
และมโนธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  มนุษยไดเรียนรูความผิด  ชอบ  ช่ัว  ดี  จากสิ่งแวดลอม
ในสังคมจนเปนลักษณะพิเศษที่เรียกวา  เอกลักษณ  เปนกฎเกณฑปฏิบัติโดยอัตโนมัติ  คนทําชั่ว
แลวรูสึกเกิดหิริโอตตัปปะ  ถือวาเปนการลงโทษตนเอง  สํานึกแลวไมปฏิบัติอีกโดยที่ไมมีส่ิงควบคุม
จากภายนอกเปนการสรางมโนธรรมขึ้นเอง  โดยไมสนใจลําดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม 
   ในทฤษฎีจิตวิเคราะห  บทบาทการศึกษา  คือการพัฒนาจิตใจเพื่อเสริมสรางกําลังคน
ใหมีคุณภาพตามที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมตองการ  ปจจัยสําคัญ  คือ  การศึกษาเพื่ออบรมฝกฝน
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สติปญญาใหแกกลาแสวงหาจุดหมายใหแกชีวิต  คือ  ความเปนอยูอยางมีอิสรภาพ  การศึกษาจึงเปน 
“…กิจกรรมของชีวิต  โดยชีวิต   เพื่อชีวิต  เปนความหมายที่จะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและ
รูจักเกี่ยวของสัมพันธกัน…”  (พระราชวรมุนี, 2527, หนา 71) 
 2)  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social learning  theory)   อธิบายการเกิดของจริยธรรม
เปนกระบวนการสังคมประกิต  (Socialization)  โดยซึมซาบ กฎของสังคมที่เติบโตมารับเอา
หลักการเรียนรูเชื่อมโยงหลักการเสริมแรงและการทดแทนสิ่งเรา  (Stimulus  substitution)  รับแนวคิด
ของทฤษฎีจิตวิเคราะหเปนรูปแบบยึดถือการเรียนรู  คือ  การสังเกต  เลียนแบบ  ผูใกลชิดเพื่อแรงจูงใจ  
คือ  เปนที่รักที่ยอมรับในกลุมพวกเดียวกับกลุมตนแบบเพื่อเปนพวกเดียวกัน 
  ในลักษณะเชนน้ี  ชําเลือง  วุฒิจันทร  (2524, หนา 140-142)  ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับอิทธิพลของโรงเรียนซ่ึงเปนสถาบันทางสังคมในการปลูกฝงจริยธรรม  ดังนี้ 
   …กลุมสังคมที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือ  โรงเรียนจะไดรับความคาดหวังจากสังคมอยางมาก  โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่อบรม  กลอมเกลา
ใหนักเรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม  เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ  จึงมีหนาที่
ตองจัดและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรม…
เปนที่ยอมรับวาครูเปนผูมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนเปนแบบอยางในการปลูกฝงคุณธรรม… 

  3)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา  (Cognitive theory)  จริยธรรมเกิดจากแรงจงูใจ
ในการปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคมการพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม
ตามระดับสติปญญาของแตละบุคคล  ซ่ึงมีภาวะสูงขึ้น  การรับรูจริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามลําดับ  
การพัฒนาจริยธรรมของมนุษยมี  3  ขั้น  คือ 

  (1)  ขั้นกอนจริยธรรม  (ตั้งแตแรกเกดิจนถงึ  2  ป) 
  (2)  ขั้นเชื่อฟงคําสั่ง  (อายุ 2-8  ป) 
  (3)  ขั้นยึดหลักแหงตน  (อายุ  8-10  ป)  เร่ิมมีความคิดเปนของตนเองมากยิ่งขึ้น 
  Piaget  (1932; อางถึงใน ประภาศรี  สีหอําไพ, 2535, หนา 45-46)  เขียนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมไว  
“คุณธรรมประกอบดวยระบบของกฎและการคงอยูของคุณธรรมจะคนหาไดจากความเชื่อถือซ่ึง
แตละรายแตละบุคคลพยายามที่จะรับกฎเหลานั้น” 
 Kohlberg  (1981, p. 55-59; อางถึงใน  ประภาศรี  สีหอําไพ, 2535, หนา 45-46)  
เปนนักการศึกษาดานจริยธรรมเปนผูนําทฤษฎีจริยธรรมศึกษาสังเคราะห  นําขอบเขตความรูทางปรชัญา  
จิตวิทยา สังคมวิทยา  และศึกษาศาสตร  มาประกอบกันเปนทฤษฎีทางวิชาการ  (Integrated  theory) 
และนํามาใชในการจัดการศึกษาดานจริยศึกษา  (Moral  education)  
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  หลักจริยธรรม  (Moral  principles)  ของ  Kohlberg  มี  6  ขั้นดังนี ้
 1)  การลงโทษและการเชื่อฟงที่รับรูเฉพาะตน  (Punishment  and  obedience)  
 2)  ความแตกตางระหวางบุคคลและการแลกเปลี่ยนกันเพื่อแสวงหารางวัล 
(Individualistic  and  exchange)  
 3)  ความสัมพันธและการกระทําตามรูปแบบ  (Relationship  and  conformity) 
ตามที่ผูอ่ืนเหน็ชอบ 
 4)  ระบบสังคมและความมีสติรับผิดชอบ  (Social system and conscience   maintenance)  
ทําตามหนาทีข่องสังคม 
 5)  สิทธิและความผูกพันในสังคมที่จะทําตามคํามั่นสัญญา  (Rights  and  social  
contract utility) 

6)  การยดึมัน่ในมโนธรรมตามหลักสากล  (Universe  principles) 
 ตามทรรศนะของ  Kohlberg  จริยธรรมแตละขั้นเปนผลของการคิดไตรตรอง  ในการคิด
ไตรตรองจําเปนตองอาศัยขอมูลมาพิจารณาซึ่งมีอยูสองสวนดวยกัน  คือ  สวนที่เปนความเขาใจของ
ตนเองเกี่ยวกับสิ่งตางๆ และสวนหนึ่งเกิดจากประสบการณทางสังคมที่ไดรับใหม  โดยเฉพาะขอมลู
ที่ไดจากการไดฟงทรรศนะของผูอ่ืน  ความเขาใจใหมเกิดการจัดระเบียบทางความคิด  เปนโครงสราง
ทางความคิดใหมซ่ึงแตกตางจากเดิมกระบวนการจําแนกและบูรณาการจึงเปนกลไกของการพัฒนา
จริยธรรม  การปลูกฝงจริยธรรมนักเรียนเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีกฎเกณฑ  การตัดสินความถูกผิด
ดวยเหตุผลในระดับสูงและอยางนอยก็ใหอยูในระดับกฎเกณฑสังคม  ตองมีการจัดประสบการณใหกับ
นักเรียนทั้งในทางตรงและทางออม  ซึ่งไดแกตัวอยางและคาํบอกกลาวใหผูเรียนเกิดความเชื่อวา
พฤติกรรมอะไรนําไปสูผลอะไร  และผลนั้นนาปรารถนาเพียงไร การจัดเงื่อนไขสิ่งแวดลอมทางสังคม
เพื่อใหเกิดการเรียนรูจริยธรรมนี้จะตองจัดใหมีความสอดคลองกันทั้งประสบการณตรง  ตัวอยางและ
คําบอกกลาวมีลักษณะเปนการชี้แนะใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธตางๆ จากประสบการณตรง
และจากตัวอยางที่ไดประสบการณแลวการเรียนรูก็จะเกิดในลักษณะที่ตรงตามเปาและมีประสิทธิผล
มากขึ้น 
 2.5.3  องคประกอบของจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน 
  1)  องคประกอบของจริยธรรม 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปจจานึก  (2540, หนา 4-6)  ไดสรุป
องคประกอบของจริยธรรมไว  4  ลักษณะ  คือ 
 (1)  ความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ  ขอบังคับ
ตางๆ ในสังคมวาสิ่งใดควรกระทําและสิ่งใดไมควรกระทําซึ่งสมาชิกทุกคนในสังคมจําเปนตองเรียนรู 
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 (2)  ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่มีตอลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือพฤติกรรมหนึ่งที่เปนไปในทางที่ชอบและไมชอบ 
 (3)  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ  และ
ตองการ เชน ความซื่อสัตย การไมเอาเปรียบผูอ่ืนเปนตน 
 (4)  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทํา
หรือเลือกที่จะไมกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  เหตุผลเชิงจริยธรรมนี้จะทําใหทราบถึงแรงจูงใจ  หรือ
แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําตางๆ และดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปจจานึก  
(2540, หนา 4-6)  ยังไดกลาววา  สังคมใหความสนใจกับองคประกอบนี้มากกวาดานอื่น  เพราะสงผล
โดยตรงตอความสุขและทุกขของสังคม  การจําแนกองคประกอบของจริยธรรมออกเปน  4  ดานนี้  
จึงนับวาเปนการครอบคลุมความหมายของจริยธรรมไดกวางขวางและทําใหการศึกษาเรื่องจริยธรรม
เปนไปไดดวยดี  
  2)  การสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน 
 ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  ไดกําหนดไววา  รัฐพึงสนับสนุนกิจกรรมและเยาวชนในการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมให
เยาวชน  มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย  ยึดมั่น
รวมมือกัน ดํารงรักษาและปองกันสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และในหมวดที่ 1 บททัว่ไป 
ความมุงหมายและหลักการ  มาตราที่ 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมคีวามสุข และยังปรากฏอยูในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22, 23,24,25 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรม หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งใน
และนอกโรงเรียนที่เปนเพื่อปลูกฝง  พัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัยนักเรียนใหงอกงาม  ดวยหลักความรู
และความประพฤติเพื่อคุณธรรม 
 ในภาคปฏิบัติของการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจริยธรรมแกนกัเรียนนั้นผูบริหาร
โรงเรียนและคณะครูควรจะจัดและคํานึงถึงหลักเกณฑในการจัด  (จินดา  สิทธิ์ฤทธ์ิ, 2523, หนา 18) 
ดังนี้ 
    (1)  กิจกรรมที่จัด ควรมีสภาพเหมาะสมกับวัย และส่ิงแวดลอม 
  (2)  ปฏิบัติสม่ําเสมอ 

 (3)  คณะครูและผูปกครองควรรวมมือกัน 
 (4)  ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายควรรวมปรึกษาหารือกัน เพื่อจะไดชวยกัน
แกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
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(5) ควรมีการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัลควบคูกันไป 
 สถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ ตามโอกาสที่จะทําได  เชน  พิธีทอดกฐิน  
ทอดผาปา  ฟงเทศน  ทําบุญในโอกาสตางๆ โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติเอง  ครูอาจารยเปนเพียงที่ปรึกษา 
(สถาพร  มาลีเวชพงศ, 2517, หนา 105) 
             เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปไปวา  การใหการศึกษาในโรงเรียนนั้นมีจุดมุงหมายสําคัญ  
2  ประการ  ดังนี้  สมเด็จพระญาณสังวรไดแสดงความคิดเห็นวา  ใหมีความรูและความประพฤติดี
ควบคูกันไปและเพื่อที่จะไดบรรลุจุดมุงหมายทั้ง  2  ประการ  คือ  ตองอาศัยตัวจักรที่สําคัญ  คือ  
ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียน  (สมเด็จพระญาณสังวร, 2526, หนา 22)  เพราะผูบริหาร
โรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่จะแปรความคิดของนักเรียนใหเดินทางไดมากกวา
บิดามารดาหรือผูปกครอง  (จํารัส  ดวงธิสาร, 2531, หนา 10)  ดังนั้นบุคคลที่มีความสําคัญในการสงเสริม
จริยธรรมในสถานศึกษา  คือ  บุคลากรทางการศึกษา กลาวคือ ผูบริหารการศึกษาและคณะครูนั่นเอง 
(ระวีวรรณ  ชุมชัย, 2527, หนา 12-23)  
  กุญชลี  คาขาย  (2544, หนา  60)  กลาววาการพัฒนาเชิงจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ทางสติปญญา  เมื่อเขาสูวัยรุนจะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับปญหาความประพฤติซ่ึงเกี่ยวเนื่องอยูกับ
จริยธรรม  จริยธรรมที่ปรากฏกอนวัยรุนอยูในขั้นที่เรียกวา  หลักการหลบหลีกมิใหถูกลงโทษและ
หลักการไดรับรางวัล  แตเมื่อโตถึงวัยรุนแลวนั้นคนเราจะมองหาหลักการทางจริยธรรมที่สูงขึ้น 
 วิธีการพัฒนาและสรางเสริมจริยธรรมในโรงเรียน  จําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองศึกษา 
เพื่อใหรูเรื่องเกี่ยวกับปญหาในการปลูกฝงจริยธรรมแกนักเรียนโดยอาศัยความรูจากนักวิจัยทางจิตวิทยา  
จริยธรรม  ซ่ึงเปนผูที่ไดศึกษาคนควาและประเมินจริยธรรมของเด็กตามหลักวิชาการและมีความรู
เฉพาะเรื่องลึกซึ้งมาก  ฉะนั้นถาผูใดไดศึกษาและรูถึงปญหาในการปลูกฝงจริยธรรมแกนักเรียนก็จะ
นําไปสูวิธีการพัฒนาและเสริมสรางจริยธรรมในโรงเรียนดังกลาว  จะกระทําใหไดผลขึ้นมาไมได
ดวยวิธีการสอนเพียงอยางเดียว  แตจะตองอาศัยการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ตลอดจนความประพฤติ
ของครูในโรงเรียนใหสอดคลองตามไปดวยนั้น คือ จะตองสรางจริยธรรมทั้งในรูปหลักสูตรแฝง
และในรูปของการสอน (กีรติ  ศรีวิเชียร, 2524, หนา 44) 
 การสอนจริยธรรมนั้น  อํานวย  ทะพิงคแก  และ ชยันต  วรรธนะภูติ  (2524, หนา  208) 
เสนอแนวคิดไววาจะตองปรับปรุงหลักสูตรวิธีสอนเสียใหม  โดยควรจะมีการเพิ่มหลักสูตรดานนี้
ใหมากขึ้นและสอดคลองประสานกันทุกวิชา  ซ่ึงหมายความวา  การสอนจริยธรรมไมใชภาระของ
ครูแตเพียงผูเดียวที่มีหนาที่สอนศีลธรรม  แตครูที่สอนในวิชาอื่นก็สามารถสรางเสริมจริยธรรม
ใหแกนักเรียนไดเชนเดียวกัน 
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  บรรเทา  กิตติศักดิ์ (ม.ป.ป., หนา 56-57)  ไดกลาววาการปลูกฝงและการพัฒนาจริยธรรม
ในโรงเรียน  มีหลักที่ควรจะยึดถือ  3  ประการ  ดังนี้ 
 1)  ตองใหมีการปฏิบัติดานความประพฤติปฏิบัติมากกวาการเรียนแตเนื้อหาวิชา
 2)  จริยธรรมตองสอนทุกระดับและสอดแทรกอยูในทุกวิชาอยางสม่ําเสมอ   
โดยถือเปนหนาที่ของครูทุกคน 
 3)  การประพฤติและการปฏิบัติตัวของครูจะตองสอดคลองกับสิ่งที่ตองการปลูกฝง
และพัฒนานักเรียน 
 ชําเลือง  วุฒิจันทร  (2524, หนา 87-88)  ไดกลาวถึงแนวทางการจัดจริยธรรมสําหรับโรงเรียน
ไวดังนี้ 
  1)  จัดโรงเรียนและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการสอนจริยธรรม
ในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 2)  การจัดการสอนจริยธรรมตามหลักสูตร โดยสอนใหสอดคลองกับสังคม  จากสิ่งที่
ใกลตัวไปสูส่ิงที่ไกลตัวนักเรียน 
  3)  จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนจริยธรรมใหไดปฏิบัติจริงและสอดคลองกับ
หลักวิทยาศาสตร  เนนใหเห็นจริงมากกวาความเชื่อที่งมงาย 
 4)  แทรกคติธรรมทั้งในหนงัสือเรียนและหนังสืออานประกอบ 
 5)  สอดแทรกจริยธรรมในการสอนทุกวิชาทุกกลุมประสบการณ 
 6)  จัดภาพประกอบเรื่องจริยธรรมทั้งในการสอนและการจัดกิจกรรม 
 7)  ใชส่ือมวลชนในการใหความรูและประสบการณดานจริยธรรม 
 กรมวิชาการ  (2527, หนา 6)  ไดเสนอวิธีการสรางเสริมจริยธรรมวาดวยวิธีการ ดังนี้ 
 1)  การสอนควรเนนการปฏิบัติอยางจริงจงัและสม่ําเสมอ 
  2)  ใหเดก็เห็นความสําคัญของจริยธรรมดวยตนเองใหเห็นวา ส่ิงที่เรียนนั้นชวยตนเอง
และสังคมได 
 3)  การสอนตองกระตุนใหนักเรียนคิดเพื่อใหเขาใจในสัจธรรม  ไมเบื่อหนาย  หรือ
เคลือบแคลงสงสัย 
 4)  แนวการสอนโดยใชบุคคลเปนตัวอยางเปนแบบอยางใหนกัเรียนปฏิบัติตาม 
 5)  ในการสรางเสริมจริยธรรมตองมีการประเมินผลอยูเสมอ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2527, หนา 15-32)  ไดเสนอแนวทางการสรางเสริมจริยธรรมในโรงเรียน
ไวในแผนพัฒนาจริยธรรมดังนี้ 
    1)  ดําเนนิการรวมมือกับวดัและผูทรงคุณวุฒิเพื่อจดัทําสื่อการเรียนการสอน 
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2)  จัดใหมีการฝกฝนสมาธิอยางงายและเหมาะสมกับวยัแกเด็กในวัยประถมศึกษา 
   3)  จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบทางดานจริยศึกษาใหมีความรูความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนและจัดจริยศึกษา 

4)  จัดสภาพแวดลอมเปนรูปธรรมที่เปนมงคลและดีงามใหแกนักเรียนตามวันสําคัญ
ทางศาสนา  เชน  พระพุทธรูป  ภาพในชาดก  หรือสัญลักษณในทางพระพุทธศาสนา  และศาสนาอื่นๆ 

5)  จัดใหมหีองพระหรือหองจริยศึกษาสําหรับนักเรียนในการกราบไหวบูชาประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา 

6)  จัดกจิกรรมเสริมสรางลักษณะนิสัยใหเปนไปโดยตอเนื่อง  ประสานใหวัดและ
ชุมชนเขามามีสวนรวม 

7)  สงเสริมใหกําลังใจแกครูบาอาจารยที่สอนจริยธรรมดเีดน 
  8)  จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสนับสนุน  หรือเอื้อตอการเสริมสรางลักษณะนิสัย

และจริยธรรมของนักเรียน  สภาพแวดลอมจะเปนเสมือนภูมิปองกันมิใหเด็กเสื่อมทางจริยธรรมได
  9)  จัดกระบวนการเรียนการสอนใหเนนภาคปฏิบัติเปนสําคัญ  และมีการจัดอบรม
ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
  10)  พัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติการสอนใหเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี
ในการเสริมสรางจริยธรรม  คุณธรรมที่พึงประสงค 
  11)  พัฒนาครูใหมีความรูทางจริยธรรม  วธีิการถายทอดความรูและคุณลักษณะของ
ความเปนคร ู
  12)  ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน  การประเมนิผลทางจริยธรรมใหเหมาะสม
สอดคลองกับระบบการเรียนการสอน 
  13)  สงเสริมและประสานรวมมือระหวางโรงเรียน  บาน  วัด  และส่ือมวลชน
ในการเผยแพรคุณธรรม  จริยธรรม 

14)  ครูควรนําขาวอาชญากรรม  หรือขาวแปลกๆ มาวิเคราะห  ประกอบการสอน 
จริยธรรม 

15)  สงเสริมใหนักเรียนรูจักวิเคราะหสภาพสังคมท่ีนําไปสูความเสื่อมโทรม
ทางจริยธรรม 
  การสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน  จุดมุงหมายที่เปนหลักใหญของโรงเรียนโดยทั่วไปมี  
3  ประการ 
  1)  พฤติกรรมทางจริยธรรมกับพฤติกรรมดานคุณลักษณะ  ซ่ึงบลูม  (Bloom, 1981) 
ไดกลาวไวดังนี้ 
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  (1)  พฤติกรรมในดานความคิด (Cognitive  Domain) 
 (2)  พฤติกรรมทางดานความรูสึก  (Affective  Domain) 
 (3)  พฤติกรรมดานความคลองแคลวของรางกาย  (Psychomotor  Domain) 
 ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนลักษณะเฉพาะบุคคลอันเปนสวนหนึ่ง
ของบุคลิกภาพ  ซ่ึงเกิดจากองคประกอบหลายๆ ประการ  ทั้งในตัวบุคคลเอง  คือ  ความรู  ความคิด 
สติปญญา  และองคประกอบภายนอก  ไดแก  การอบรมบมนสัิย  และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ดังนั้น
บุคคลใดจะมีจริยธรรมหรือคุณธรรมสูงต่ํามิไดขึ้นอยูกับเปนผูฉลาด  มีสติปญญาดีเพียงอยางเดียว
แตยังตองขึ้นอยูกับการอบรม  สภาพแวดลอมทางครอบครัว  และสังคมอีกดวย 

2)  มุงใหนักเรยีนไดมีความรูขั้นพื้นฐานทีด่ ี
3)  มุงใหมีความประพฤตทิี่ดีงามเพื่อรวมอยูไดในสังคม 

 โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาที่ใหความสําคัญทางดานจริยธรรมแกนักเรียน  ดังที่  เกษม  
ศิริสัมพันธ  (2525, หนา 5)  กลาวไววา  เยาวชนของประเทศชาติจะมีคุณภาพเพียงใดยอมสามารถ
สงเสริมหรือดําเนินงานไดในระดับประถมศึกษาเปนประการสําคัญ  การประถมศึกษาจึงเปนรากฐาน
ที่สําคัญ  คือ  โรงเรียนมีภาระหนาที่อยางสําคัญโดยตรงตอการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมใหแกเยาวชน
ของชาติที่จะเปนสมาชิกของสังคมในภาคหนา  และเปนบานที่สองของนักเรียนที่มุงหลอมลักษณะนิสัย  
คุณธรรม  จริยธรรมใหติดตัวเด็กตอไป  และศิญาภรณ  สุขพยัคฆ  (2533, หนา 7)  ชี้ใหเห็นบทบาท
ของครูที่สําคัญยิ่ง  ในการชวยรัฐบาลแกปญหาโดยที่จะชวยกันอบรม ส่ังสอน  จริยธรรม  คุณธรรม  
ศีลธรรม  ไปพรอมๆ กับวิชาที่ตนกําลังรับผิดชอบอยูเมื่อเยาวชนของชาติไดรับการอบรมบมนิสัย
อันดีแลว  ครั้นเติบโตขึ้นจะเปนพลเมืองที่ดี  มีจิตใจใฝดีเสมอ  การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียน
ซ่ึงกันและกัน  จะนอยลงมากสังคมจะเต็มไปดวยความสันติสุข 
 ในทํานองเดียวกัน  สําเริง  เฉลิมเผา  (2527, หนา 18-19)  ไดกลาวไวชัดเจนวา โรงเรียน
มีภาระหนาที่อยางสําคัญโดยตรงตอการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแกเยาวชนของชาติ  ซ่ึงจะ
เปนสมาชิกของสังคมในภายภาคหนาและเปนบานแหงที่สองของนักเรียนที่เปนเปาหมายลักษณะ
นิสัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ใหติดตัวเด็กตอไป  การเรียนการสอนคุณธรรม  จริยธรรมจะไดผล
อยางแทจริงหรือไม  จึงมีสวนจากการจัดการบริหารโรงเรียนอยางมีเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่แนนอนที่จะเกื้อกูลการเรียนการสอน  และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางถาวรทั้งนี้เพราะ
การปลูกฝงดานคุณธรรม  และจริยธรรม  เปนความยากลําบากที่จะกระทําไดโดยการสอนอยางเดียว  
ผูบริหารที่เห็นการณไกล  และเขาใจกระบวนการตอเนื่องเหลาน้ี  จะมีสวนชวยสงเสริมเพื่อ
สรางเยาวชนของชาติใหมีคุณธรรมและจริยธรรมไดอยางแทจริง 
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 บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่สําคัญที่จะทําใหบุคลากร
ในหนวยงานทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่วางไว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ไดกําหนดงานบริหารโรงเรียนไวรวม  4 งาน  คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน
บุคคล  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานทั ่วไป  งานหลักของการบริหารคือการ
บริหารงานวิชาการ  เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรโดยตรง  ผูบริหารเปนผูนําที่
สําคัญที่จะเปนผูริเร่ิมในการดําเนินงานวิชาการใหเปนไปอยางราบรื่น  จึงควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้  
คือ  กําหนดนโยบาย  เปาหมาย  วัตถุประสงค  และวางแผนงานของโรงเรียน  ควบคุมกํากับติดตาม  
และนิเทศงานวิชาการอยางมีระบบ  จัดหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอตามสภาพของ
โรงเรียน  จัดใหครูผลิต  จัดหาสื่อการเรียนและควบคุมดูแลใหครูนําไปใชประกอบการสอน  จัดใหมี
มุมหนังสือหองสมุดใหเหมาะสมตามสภาพโรงเรียน  ใหโรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอนตามระเบียบวาดวยการวัดผลสงเสริมและนําเทคนิควิธีการใหมๆ ที่เหมาะสมมาใช
ดําเนินงานวิชาการในโรงเรียน 
 ในการจัดการศึกษานั้น  สถานศึกษาจําเปนจะตองจัดใหมีการจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ความเจริญงอกงาม  หรือเปล่ียนแปลงไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ  งานที่เกี่ยวกับกระบวนการให
การศึกษานี้เรียกวา  งานดานวิชาการซึ่งมักมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมาย  ขอบเขต  และ
องคประกอบของงานวิชาการไว  เชน  
  สุมิตร  คุณานุกร (2518, หนา 157)  กลาววา  งานวิชาการ   หมายถึง  กิจกรรม
ทุกส่ิงทุกอยางภายในโรงเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูและการศึกษาของเด็ก    
  วิจิตร  ศรีสอาน  (2514, หนา 97)  ไดใหทัศนะที่กวางออกไปอีกวา  การที่จะจัดดําเนินการ
ใหบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  นั่นคือ  การพัฒนาความสามารถ  ทัศนคติ  พฤติกรรมและ
คานิยม  เพื่อใหบุคคลเปนคนโดยสมบูรณ  สามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนอยางดียิ่ง
ในสังคมไดนั้นนอกเหนือจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมการแนะแนวก็นับเปนกิจกรรม
ที่มีความสําคัญยิ่ง   
   กอ  สวัสดิพาณิชย  (2516, หนา 20)  กลาววา  งานวิชาการในโรงเรียนจะกาวหนาถาได
สงเสริมใหครูไดกาวหนาทางวิชาชีพ  ใหการทํางานในหนาที่ของครูดีขึ้น  ชวยเหลือในเรื่องวัสดุ  
ขาวสาร  เร่ืองราวที่เปนความรู  โดยพิมพเปนเอกสารเผยแพรแกครูตลอดจนการชวยใหการบริหาร
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 สมบัติ  พันธุคง  (2520, หนา 28-29) ไดกลาวสรุปไววา  งานวิชาการเปนกิจกรรมที่
กวางขวาง   ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกขั ้นตอน   องคประกอบงานวิชาการนั้น   ไดแก  
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องคประกอบทางดานพัฒนาหลักสูตรการสอน  การจัดอุปกรณ  และการอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการเรียนการสอนกิจกรรมหลักสูตร  การแนะแนวการศึกษา  การประเมินผลการศึกษา  
และรูจักที่จะนําผลมาปรับปรุงการสอนของครู  และขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความกาวหนาของ
นักเรียนและโรงเรียนดวย  นอกจากนี้  งานวิชาการยังรวมถึงการเลือกใชและการจัดแบบเรียน
ที่เหมาะสม  การจัดหองสมุดที่มีคุณภาพ  การจัดทําคูมือครูอาจารย  การวิจัย  คนควา และเผยแพร
ความรู  การทดลองทางการศึกษารวมตลอดถึงการนิเทศการศึกษา  และการพัฒนาครูอาจารย    
 ดังนั้น  จึงพอสรุปไดวางานวิชาการหมายถึง  กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน  ซ่ึงเกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดี  และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  การกําหนดขอบขาย
ที่จะศึกษาในที่นี้ออกเปน  3  ดาน  คือ  ดานการจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร  ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และดานการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 

 2.5.4  ความสําคัญของการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีจุดมุงหมายที่สําคัญ  2  ประการ คือ  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ  
รูจักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องประการหนึ่งและ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่  เสรีภาพ  
เคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
อีกประการหนึ่งจุดมุงหมายทั้ง  2  ประการนั้นจะประสบความสําเร็จไดหรือไมขึ้นอยูกับโรงเรียน
ที่จะตองทําหนาที่รับผิดชอบตอการสอนและอบรมจริยธรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  
หากคนเรายังตองอยูรวมกับผูอ่ืนตราบใด ตราบนั้นจริยธรรมยังมีความจําเปนและมีความสาํคัญตอ
การอยูรวมกัน  เพราะคนจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  ตองอาศัยหลักธรรมทางศาสนาเปนพื้นฐาน  
ถาที่ใดตองการความเปนระเบียบเรียบรอยมีวัฒนธรรมอันดีงามยอมตองการคนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรม
มีระเบียบวินัยทั้งส้ิน  ฉะนั้นการบริหารและการจัดการของผูบริหารโรงเรียนที่เขาใจและตระหนัก
ในความสําคัญของการพัฒนาจริยธรรมถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งและตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ที่มองเห็นความสําคัญใหการชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานจึงจะบรรลุผลดังท่ี  พุทธทาสภิกขุ 
(2505, หนา 199)  ไดแสดงความคิดเห็นวา  “การศึกษาดี  คือมีการศึกษาจริยธรรมโดยเฉพาะจะสําเร็จ
ประโยชนตอนักเรียนไดจริงตองมี  3  องคประกอบ  คือ  มีครูดี  มีวิธีการสอนดีและมีส่ิงแวดลอมดี” 
 สําเริง  เฉลิมเผา  (2527, หนา 18-19)  ไดกลาวสรุปวา  การที่โรงเรียนจะปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรมใหกบัเด็กไดนั้นจะตองอาศัยองคประกอบที่เกีย่วของดังนี ้
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 1)  การบริหารโรงเรียน  ไดแก  การปฏิบัติเปนแบบอยางแกนักเรียน  การกําหนด
ระเบียบขอบังคับ  การควบคุมติดตาม  ฯลฯ  เปนตน  การจัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการสอน
ของครู  
   2)  การสอนของครู 
    3)  การจัดกิจกรรมดานจริยศกึษา 
 จากความคิดดังกลาว  จะเห็นไดวาองคประกอบในการพัฒนาจรยิธรรมนักเรียน  ไดแก  
การบริหารโรงเรียนและการจัดกิจกรรมจริยศึกษา  องคประกอบในการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน
ดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดดวยการกํากับดูแลของผูบริหารโรงเรียนและความรวมมือของ
ครูผูสอน 
 

2.6  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสรมิจริยธรรมนักเรียน 

   
2.6.1  การจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร   
กระทรวงศกึษาธิการ (2544, หนา 1-2)  ไดกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรไวดังนี ้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและความเปนไทย  มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพโดยมีมาตรฐานเปนตัวกํากับในการพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย
และเปนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล  
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  
โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรูสามารถจัดการศึกษา
ไดทุกรูปแบบคือ   การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย  และสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณในระหวางรูปแบบเดียวกัน
หรือตางรูปแบบได  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  เห็นคุณคา
ของตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค  
มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา  มีความรู
อันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และทักษะในการดําเนินชีวิต  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมี
สุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค  มีความภูมิใจในความเปนไทย
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  มีจิตสํานึก
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ในการอนุรักษภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม  มีความรักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและส่ิงที่ดีงามใหสังคม 
 หลักสูตรสถานศึกษา  (School curriculum)  คือแผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรู
และประสบการณซ่ึงจัดทําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา เพื่อใชในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู  ความสามารถตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  และสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเอง มีชีวิตอยูใน
โรงเรียน  ชุมชน  และโลกอยางมีความสุข 
 หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวย  สวนที่เปนหลักสูตรแกนกลางที่กําหนดจากสวนกลาง 
และสวนที่เกี่ยวของกับทองถ่ินที่จัดทําโดยเขตพื้นที่การศึกษา  และสวนที่สถานศึกษาแตละแหง
เพิ่มเติมขึ้นตามความเหมาะสม  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม  ความตองการ  ความถนัดและ
ความสามารถของผูเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  ตองเปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากขอมูลของสถานศึกษา
และชุมชน  สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีการระดมทรัพยากร
ทั้งของสถานศึกษาและชุมชน มาใชอยางคุมคาและใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ 
 หลักสูตรในระดับโรงเรียน  หมายถึง  “โครงการที่ประมวลความรู  และประสบการณ
ทั้งหลายที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียน  ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ตาม  เพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว  (สุมิตร  คุณานุกร, 2523, หนา 3)  ผูบริหารโรงเรียน
เปนผูที่สําคัญที่สุดในโรงเรียน  และเปนผูนําเอาหลักการ  จุดหมาย  โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร
ซึ่งหนวยงานระดับชาติวางไวไปใชเกิดผลตามความมุงหมายที่วางไว  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
จึงควรมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและบริหารหลักสูตรที่อยู
ในความรับผิดชอบของตน  นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติสําหรับผูบริหารโรงเรียน  
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารหลักสูตร  ดังนี้ 
 นิพนธ  กินาวงศ  (2523, หนา 67-68)  ไดกลาวถึงบทบาทของครูใหญในทัศนะที่กวางวา
ในดานทฤษฎี  ผูบริหารโรงเรียนควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรไดแก  ความรูเกี่ยวกับ
องคประกอบของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  หลักการพัฒนาหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร ฯลฯ  
แตในดานปฏิบัติ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองเขาใจหลักสูตรในระบบการศึกษาของไทย  ซ่ึงหมายถงึ  
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดและจัดทําขึ้น  เพื่อใชในโรงเรียนตางๆ ผูบริหารโรงเรยีน
จะตองศึกษาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยางละเอียดถ่ีถวน  ทั้งในดานเนื้อหาสาระ  และวิธีการ
นํามาใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตามความมุงหมายที่กําหนดไว  นอกจากนั้นผูบริหารจะตองศึกษา
คูมือการสอนรายวิชาตางๆ แผนการสอน  และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการสอน  หรือท่ีเรียกวาวัสดุ
หลักสูตร 
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 ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  และเหมาะสมกับสภาพของ
สังคม  โดยการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนหรือประมวลการสอนในรายวิชาตางๆ ขึ้นใชเอง  
อยางไรก็ตามการจัดทําแผนการสอนหรือประมวลการสอน  จะตองสอดคลองกับความมุงหมาย
ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดวย 
 วิไลวรรณ  วิทยโรจน  (2522, หนา 79-80)  ไดเสนอความเห็นที่คลายคลึงกันวา  ผูบริหาร
โรงเรียนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหถูกตองและเสนอแนะบทบาทการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนดังตอไปนี้ 

1)  ศึกษาสภาพของทองถ่ินในดานสภาพทั่วไป  กําลังทรัพยากรและความตองการ
 2)  พยายามศึกษาและกําหนดจุดประสงคของการศึกษาของทองถ่ิน 

 3)  ศึกษาและวิเคราะหความตองการของนักเรียน  และหนาที่ซึ่งนักเรียนจะตอง
รับผิดชอบตอสังคม 
 4)  พัฒนาเกณฑประเมินผลขอเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงเหมาะสมกับ
ทองถ่ิน 
 5)  พิจารณาโครงสราง  เนื้อหาและลําดับเรื่องของหลักสูตรซึ่งเหมาะสมกับทองถ่ิน
 6)  จัดทําอนุสารประกอบหลักสูตร แผนการสอน  และคูมือครู  หนังสืออานและ
ส่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่พัฒนาใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 
 7)  ดําเนินการทุกดาน  เพื่อใหครูและนักเรียนใชหลักสูตร  ซ่ึงสอดคลองกับทองถ่ิน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 8)  สนับสนุนสงเสริมโครงการทดลอง  และวิจัยการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับปรุงให
เหมาะสมกับทองถ่ิน 
 9)  จัดหรือสงเสริมการจัดอบรมครูระดับตางๆ ในทองถ่ิน 
 10)  ประเมินผล  วางแผน  และพัฒนาการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตร และวัสดุ
หลักสูตร   
  บันลือ  พฤกษะวัน (2524, หนา 152-154, อางใน เจริญ  มาเรือง, 2545, หนา 31)  ไดกลาวถึง
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 
โดยเฉพาะ  และมีแนวคิดสอดคลองกับขางตนวา  ผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูนําในการใช
หลักสูตร  ควรจะตองสนใจศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมวามีอะไร
ที่แปลกแตกตางไปกวาหลักสูตรเดิม  แนวปฏิบัติในการสอนจะแปลกแตกตางกันอยางไรหรือ
มากนอยเพียงใด  ผูบริหารโรงเรียนในฐานะหัวหนาคณะครูในโรงเรียนควรจะมีบทบาททางวิชาการ
อยูมาก  มิฉะนั้นจะบริหารงานโรงเรียนไปดวยความยากลําบากอาจสูญเสียบทบาทในการเปนผูนํา
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ของตน  การศึกษาหมั่นติดตามความเคลื่อนไหว  และทําความเขาใจกับเรื่องของหลักสูตร  จึงมี
ความจําเปนอยูมาก  ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  1)  ศึกษาทําความเขาใจในเรื่องหลักสูตร  ใหทราบถึงแนวการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรวามีสาระสําคัญอันใดที่แปลกแตกตางไปอยางไรบาง 
  2)  พยายามหาโอกาสเขารับการอบรม  หรือเขาสังเกตการณเพื่อที่จะไดแนวความคิด
ในการปฏิบัติ  ซ่ึงอาจเกี่ยวของกับการบริหารและการนิเทศการสอน 
  3)  พยายามประชุม  ปรึกษาหารือกับคณะครู  เพื่อใหสนใจงานและเตรียมคนให
พรอมที่จะปฏิบัติ  พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิด  จากสิ่งที่เคยปฏิบัติแบบเดิมๆ ดวยความมั่นใจ 
  4)  ควรศึกษาจากเอกสาร  อนุสารประกอบหลักสูตร  จุลสาร  วัสดุและหลักการ  
วารสาร  นิตยสารสําหรับครูเพื่อปรับตนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ หรือศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
อยูเสมอ 
  5)  ตองคิดไวเสมอวา  การศึกษานั้นเปนเรื่องของการมุงพัฒนาคน  คนที่จะพัฒนาได
ตองไดรับประสบการณหลายดานหลายแบบหาใชแบบใดแบบหนึ่ง  โดยเฉพาะไม  เชน  สภาพแวดลอม  
การเปนแบบอยางที่ดี  มีสวนรวมในกิจกรรมอยางมีจุดหมายปลายทางแนนอน  ยอมกอใหเกิดประโยชน
แกผูเรียนเปนสวนบุคคล  และในทํานองเดียวกันก็สงผลไปยังสวนรวมไดจะแปลกแตกตางอยูบาง
ก็เฉพาะวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมายนั้นๆ เทานั้น 
  6)  หากมีโอกาส  ควรจะไปศึกษาดูงาน  สังเกต  หาประสบการณในโรงเรียนที่มี
การใชหลักสูตรใหม  พรอมทั้งสงเสริมการศึกษาดูงานแกคณะครูของตนอยางเต็มที่  พรอมที่จะกลา
ทดลองดูบางเปนครั้งคราว  เพื่อใหไดแนวคิดในการปฏิบัตเิกี่ยวกับหลักสูตร 
 จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา  งานเกี่ยวกับหลักสูตร  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการทํา
ความเขาใจหลักสูตร  และเนื้อหาสาระของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถ่ิน  
การกําหนดนโยบาย  แผน  และวัตถุประสงคในการนําหลักสูตรประมวลการสอน  และโครงการ
สอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผลหลักสูตร  ผูบริหารโรงเรียน
จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรเปนอยางดี  โดยการศึกษาคนควา  และการหาโอกาส
เขาอบรมเพื่อปรับตนใหทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ บทบาทของผูบริหารโรงเรียน  สรุปไดดังนี้ 
  1)  จัดใหมีการประชุมเพื่อทาํความเขาใจในเรื่องหลักสูตร 
  2)  เชิญวิทยากรมาใหความรูแกครูเกีย่วกับเรื่องหลักสูตร 
  3)  ศึกษารวบรวมขอมูลจากสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
  4)  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
  5)  กําหนดจดุประสงคของการศึกษาของทองถ่ิน 
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  6)  ประชุมดําเนินการ  กําหนดจุดประสงค  เนื้อหา  และลําดับเรื่องของหลักสูตร
ใหเหมาะสมกบัทองถ่ิน 
  7)  จัดทําแผนการสอน  คูมือครู  หนังสืออานประกอบ  และส่ือการเรียน 
  8)  ดําเนินการทุกดานเพื่อใหครูและนักเรียนใชหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับทองถ่ิน
อยางมีประสิทธิภาพ 
  9)  จดัใหมีการบริการดานหลักสูตร  เชน  โครงการสอน  ประมวลการสอนและ
แบบเรียน  เปนตน 
  10)  สงเสริมสนับสนุนโครงการทดลองและวิจัยการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับทองถ่ิน 
  11)  สงเสริมการอบรมครูระดับตางๆ ในทองถ่ิน 
  12)  ประเมินผล  วางแผน  และพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร และวัสดหุลักสูตร 
 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนดานการจัดระเบียบงาน
การใชหลักสูตร  คือ  การวางระเบียบกิจกรรมการใชหลักสูตรที่เกี่ยวกับการวางแผน  การกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงค  การกําหนดผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบและขอบเขตความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน  การประสานงานและการติดตามผลตลอดจนการฝกอบรมครูใหเขาใจการใช
หลักสูตร 
  2.6.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
             กระทรวงศึกษาธิการ  (2544, หนา 5-6) ไดกําหนดถึงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ไวดังนี้คือ  ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การทํางานและบทบาทจากผูที่สอน ผูช้ีนํา มาเปนผูนําในการเรียนรู  (Teacher as Leader)  เรียนรู
ไปพรอมกับผูเรียน เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก ชวยเหลือสงเสริม สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหา
ความรู โดยเสนอแนะวิธีการ และยุทธศาสตรการเรียนรูใหผูเรียนลงมือเรียนรู และคนพบความรู 
จากการปฏิบัติของตนเองจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆครูจะเปนผูใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน 
เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปสรางองคความรูในสมอง  (Constructivism) 
 กระบวนการเรียนการสอนอาจแบงเปน 2  ลักษณะ  คือ 
   1)  กระบวนการเรียนการสอนทั่วไป  (Generic  Learning)  เปนกระบวนการเรียน 
การสอนที่ใชกับทุกกลุมสาระการเรียนรู  เชน  กระบวนการกลุม  กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการ
แกปญหา  กระบวนการเสริมสรางคานิยม  กระบวนการวิจัย  กระบวนการเชิงเหตุผล  กระบวนการ
คิดวิเคราะห  กระบวนการไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  กระบวนการกลุมสัมพันธ  เปนตน 
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   2)  กระบวนการเรียนการสอนเฉพาะ  (Specific  Learning)  เปนกระบวนการ
ตามธรรมชาติของศาสตรซ่ึงจะใชในการเรียนการสอนเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ   
 งานเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามทัศนะของนิพนธ  กินาวงศ  (2523, หนา 68)  แบงเปน  
4  ประการ  คือ  การจัดแบงกลุมนักเรียน  การจัดตารางสอน  การกําหนดแบบเรียนและการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงกลาวโดยละเอียดไดวา  งานอันเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง  
เร่ิมตั้งแต  การรับเด็กเขาเรียน  การจัดครูเขาประจําชั้น  การจัดตารางสอน  การเตรียมงานกอนเปด
เรียน  การจัดบริการในดานวัสดุหลักสูตร  เชน  โครงการสอน  ประมวลการสอน  แบบเรียน  
ระเบียบวิธีวัดผลสมุดประจําตัว  บัญชีเรียกชื่อ  สมุดประจําชั้น  การจัดบริการหองสมุด  หนังสือ
แบบเรียน  หนังสืออางอิง  ทั้งของครูและเด็กผูเรียน  การจัดบริการสําหรับวัสดุอุปกรณการสอน
ใหครูสามารถที่จะใชทําอุปกรณการสอนใชไดสะดวก  และการจัดทําโครงการวัดผลการศึกษาไว
ตลอดป 
 บทบาทหนาทีข่องผูบริหารโรงเรยีนเกีย่วกบังานดานการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย 
 1)  การจัดแบงกลุมนักเรียน  หมายถึง  การแบงนักเรียนแตละระดับชั้นเปนหองๆ 
ในกรณีที่นักเรียนในระดับชั้นใดมีมากกวา  1  หองเรียน  งานในดานการแบงกลุมนักเรียนนั้น  
อาศัยแนวความคิดทางจิตวิทยา  และความรูทางนวัตกรรมการศึกษาเขามาชวย  กลาวคือผูบริหาร
โรงเรียนควรเขาใจในเรื่องความมุงหมายของการแบงกลุมเพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
 2)  การจัดตารางสอน  หมายถึง  การกําหนดเวลาสําหรับการเรียนการสอน
ในรอบสัปดาหในโรงเรียนขนาดเล็ก  การจัดตารางสอนไมมีปญหามากนักแตในโรงเรียนขนาดใหญ
การจัดตารางสอนเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนตองใหความเอาใจใสเปนพิเศษ  ผูบริหารโรงเรียน
อาจจะเปนผูกําหนดตารางสอนเอง  หรือแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันกําหนดก็ได  ตารางสอนของ
โรงเรียนตองกําหนดรายวิชาและเวลาเรียนใหครบตามที่หลักสูตรกําหนดไว  และคํานึงถึงธรรมชาติ
ของรายวิชาตางๆ วาควรกําหนดในชวงเชาหรือบาย  และประการสําคัญจะตองคาํนึงถึงปริมาณ
การสอนของครูไมใหไดเปรียบเสียเปรียบกันมากนัก 
 3)  การกําหนดแบบเรียน  แบบเรียนแบงเปน  2  ประเภท  ไดแก  แบบเรียนบังคับใช
และแบบเรียนอานประกอบ  กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดแบบเรียนบังคับใชในโรงเรียนตางๆ 
จึงไมมีปญหาในการใชแบบเรียนบังคับ  สําหรับแบบเรียนอานประกอบนั้น  เปนแบบเรียนของ
สํานักพิมพเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหใชในการเรียนได  ผูบริหารโรงเรียน
จะตองรูจักการเลือกแบบเรียนอานประกอบที่มีคุณภาพและเปนประโยชนในการเรียนการสอน  
โดยปกติผูบริหารโรงเรียนควรพยายามหาแบบเรียนเหลานี้มาไวในหองสมุดของโรงเรียน  และ
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สงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชแบบเรียนเหลานี้อยางกวางขวาง  และชวยกันวิจารณหนังสืออาน
ประกอบเหลานั้นวาดีหรือไมดีเพียงใด  เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยูหรือไม 
  ในดานการพัฒนาแบบเรียน  ผูบริหารควรสงเสริมใหครูผูอานชวยจัดทําเอกสาร
ประกอบการเรียน  ในรูปของแผนการสอนหรอืประมวลการสอนและทดลองใชในโรงเรียน 
 4)  การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  หมายถึง  การใชอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยี
ตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น  ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครูใชอุปกรณ
การสอน  เชน  แผนภูมิ  ปายสําลี  หุนจําลอง  เครื่องบันทึกเสียง  ภาพยนตร  ฯลฯ  สงเสริมใหครู
รูจักทําอุปกรณการสอน  การใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี  การเลือกอุปกรณการสอนใหตรงกับ
จุดมุงหมายของบทเรียน  (นิพนธ  กินาวงศ, 2523, หนา 68-69)   
 วิชัย  ราษฎรศิริ (2522; หนา 113, อางถึงใน เจริญ  มาเรือง, 2545, หนา 35)  ใหความเห็น
สอดคลองกันวาผูบริหารโรงเรยีนควรมีบทบาท  ดังนี้ 
  1)  จัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ  และควรจัดใหมีครูจํานวนหนึ่ง
ทําหนาที่ฝายบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เชน  ใหมีครูโสตทัศนศึกษา  ครูบรรณารักษ  ครูแนะแนว  
เปนตน 
  2)  จัดทําแผนการเรียนการสอน  ตารางสอน  เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางราบรื่น 
  3)  จัดเตรียมสถานที่ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอน  เชน  หองเรียน  หองสมุด  
หองเฉพาะวิชาตางๆ เปนตน 
  4)  คอยควบคุมติดตามผลการเรียนการสอน  โดยเยี่ยมและสังเกตการสอนของครู
เปนครั้งคราว  เพื่อทราบปญหาและใหความชวยเหลือแนะนํา  ตามที่ครูตองการ 
  5)  หาวิธีสงเสริมความรูใหแกครูดวยวิธีการตางๆ เชน  การประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  สงครูไปดงูาน  หรือสังเกตการสอนในโรงเรียนอื่นๆ จัดหาหนังสือ  และแนะนําหนังสือ
ใหครูอาน  เปนตน 
  6)  ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งเผยแพร
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใหผูปกครองทราบ  เพื่อจะไดรับการชวยเหลือ  สนับสนุน  สงเสริมให
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดผลดี 

7)  พยายามสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูเพื่อประสิทธิภาพของงาน 
  8)  สงเสริมสนับสนุนใหมกีิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม 
  9)  พยายามจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  และสงเสริมอํานวยความสะดวกใหแกครูในขณะ
ทําอุปกรณการสอน  หรือใชส่ิงที่มีอยูใหเกิดประโยชน 
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 จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา  งานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  
งานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนการสอน  เกี่ยวกับการวางแผนการจัดกิจกรรม  
การจัดประสบการณการเรียนการสอน  การจัดครูประจําวิชาและชั้นตางๆ การจัดตารางสอน  
การจัดใหมีส่ือการเรียน  หนังสือแบบเรียน  หนังสืออานประกอบ  การจัดหองสมุด  หรือมุมหนังสือ  
การสอนซอมเสริม  รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร  งานดังกลาวจะบรรลุเปาหมายไดนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนควรมีบทบาทดังตอไปนี้ 
  1)  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2)  จัดใหมีโครงการปรับปรุงการเรียนการสอน  อาจเปนโครงการระยะสั้นและ
ระยะยาว 
  3)  จัดตารางสอนใหเหมาะสมและยืดหยุนได 
  4)  จัดทําแผนการเรียน  เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่น 
  5)  จัดเตรียมสถานที่ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอน  เชน  หองเรียน  หองเฉพาะวิชา  
โรงฝกงาน  เปนตน 
  6)  สงเสริมการจัดหองสมุด  ตํารา  หนังสืออางอิง  ทั้งของครูและของเด็ก 
  7)  สนับสนุนสงเสริมการจัดหาหนังสือที่ดมีีประโยชน  แนะนําใหครูศึกษาหาความรู 
  8)  จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคดิ  และชวยกันแกไขปญหารวมกัน 
  9)  ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานตางๆ ภายนอกโรงเรียนรวมทั้งเผยแพร
กิจกรรมตางๆ  
  10)  สงเสริมสนับสนุนใหมกีิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม 
  11)  สนับสนุนสงเสริมการผลิตและการใชส่ือการเรียน 
  12)  การจัดบรกิารวัสดุอุปกรณใหครูสามารถที่จะทําและใชส่ือการเรียนไดสะดวก 
  13)  สรางขวัญและกําลังใจใหแกครู  เพื่อประสิทธิภาพของงาน 
  14)  การจัดครเูขาสอนเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
  15)  จัดใหมีการสอนซอมเสริม 
 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  คือ  กระบวนการจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียน
เกิดพัฒนาการ  ซ่ึงไดแก  กิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผน  การจัดประสบการณการเรียนการสอน  
ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  การนิเทศการศึกษา  การชวยเหลือสงเสริมครูเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนดานจริยธรรม 
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  2.6.3  การวัดผลประเมินผล  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2544, หนา 24-25)  ไดกําหนดไววา  การวัดผลประเมินผล 

เปนกระบวนการที่ชวยครูผูสอนไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการ  ความกาวหนาและ
ความสําเร็จของการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรูตามศักยภาพ 
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะตองจัดทําหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน  
และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมิน
ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  ตลอดจนการประเมิน
ภายนอก  เพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษา 
 วิธีการวัดและการประเมินผลตองใชวิธีที่หลากหลายสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดทัง้ทีเ่ปน
ความรู  ความคิดและการปฏิบัติ  และจะดําเนินการควบคูกับการจัดการเรียนการสอน  การวัดความรู  
ความคิดสวนใหญใชการทดสอบ  แบบทดสอบที่อาจเปนแบบเลือกตอบ  หรือใหเขียนคําตอบเอง
ดวยขอสอบอัตนัย  ควรเนนการตอบโดยการเขียนและการนําเสนอคําตอบโดยตัวผูเรียนเพราะเปน
การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดและการเขียนไปพรอมๆ กันไดดีกวาเครื่องมือชนิดเลือกตอบ 
นอกจากนี้อาจใชแฟมสะสมงาน  การสังเกต  การสัมภาษณ  เปนวิธีที่เหมาะกับการวัดและประเมิน
ความดีงามและการปฏิบัติ 
 การวัดผลและประเมินผล  เปนกิจกรรมทางวิชาการที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง  การเรียนการสอน
จะไดผลเพียงไร  หรือบรรลุจุดมุงหมายหรือไม  ยอมทราบไดจากการวัดผลหรือประเมินการวัดผล
และประเมินผลเปนกิจกรรมที่ควบคูกันไป  โดยปกติการประเมินผลในโรงเรียนมีจดุมุงหมาย  2  ประการ  
คือ  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  และการประเมินผลเพื่อตัดสินการเรียน  หนาที่
ของผูบริหารโรงเรียนในดานการวัดผลประเมินผล  คือ สงเสริมใหครูรูจักหลักและวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลผูบริหารโรงเรียนจะตองศึกษาระเบียบการตางๆ เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน  
โดยเฉพาะระเบียบการประเมินผลตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (นิพนธ  กินาวงศ,  
2523, หนา 72) 
 การวัดผลการศึกษาทําใหครูทราบความเจริญกาวหนาของนักเรียนตลอดจนขอบกพรอง
เพื่อแกไขในกาลตอไป  การวัดผลการศึกษามีความจําเปน  ดังนี้ 
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 1)  เพื่อทราบผลการเรียนของนักเรียน 
 2)  เพื่อประโยชนในการเลื่อนชั้น  (Grade  placement)  และการจัดแบงนักเรียน
ตามความสามารถ  (Ability grouping) 
 3)  เพื่อเปนหลักฐานในการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบ 
 4)  เพื่อประโยชนในการใหประกาศนยีบัตร  เมื่อจบชั้นการศึกษาและแจงผลการเรียน
ใหสถาบันอื่นที่นักเรียนจะไปเรียนตอขอทราบมา 
 5)  เพื่อสถิติในทางการศึกษา 
 เมื่อการวัดผลมคีวามจําเปนดังกลาว  ผูบริหารโรงเรียนจึงควรมีบทบาทและมีหนาทีเ่กีย่วกับ
การวัดผลการศึกษาของนักเรียน ดังนี้  (พนัส  หันนาคินทร, 2526, หนา 137-138) 
  1)  กําหนดนโยบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวัดผล  คือ 
 (1)  ประเภทของขอสอบที่จะใชหรือเครื่องมืออ่ืนๆ เชน  การสัมภาษณ  หรือ
การเขียนตอบ 
 (2)  ระยะเวลาที่จะใชในการสอบปหนึ่งจะสอบกี่คร้ัง  เก็บคะแนนหรือ 
ไมเก็บเทาไร 
  (3)  มาตรฐานอันพึงยึดถือในการสอบหรือวัดผล 
 (4)  การเตรียมแบบ  (Form)  สําหรับรายงานผลการสอบแกผูปกครอง 
  2)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่จําเปนในการสอบ  ไดแก  เครื่องพิมพ  กระดาษไข  
กระดาษโรเนียว  ตลอดจนจัดเจาหนาที่เพื่อการนั้น 
  3)  พยายามหาทางสงเสริมครูใหมีความสามารถในการวัดผลเพิ่มขึ้น  ทั้งเทคนิค
การออกขอสอบ  การใหคะแนน  การประเมินผลขอสอบ  ตลอดจนการรายงานผลการสอบ 
  4)  การกําหนดตารางสอบ  กําหนดครูผูคุมสอบ  เวลาที่ใชในการสอบ 
  5)  การจัดหองสอบ  ที่นั่ง  การสรางบรรยากาศใหเหมาะสมแกการสอบ  โดยจัด
หองสอบมีความสบายพอควร  ไมมืด  ไมมีเสียงรบกวน  หองสอบควรจะใหหางจากสิ่งที่ทําให
ความสนใจของนักเรียนหันเหไปได 
  6)  กระทรวงศึกษาธิการไดวางระเบียบ  เรื่องผูเขาสอบและผูควบคุมการสอบไว
โดยละเอียด  ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหครูไดทราบ  และเขาใจระเบียบนั้นอยางแนชัด  เพื่อจะได
ปฏิบัติใหเปนแนวเดียวกัน 
  7)  เมื่อสอบเสร็จ  ผูบริหารโรงเรียนควรจะไดทําการประเมินผลการสอบที่ได
ผานไปแลว  หากมีขอบกพรองเกิดขึ้น  ก็จะตองหาทางแกไขตอไป  หรือหากมีความคิดใหมๆ เกิดขึ้น
ก็จะไดบันทึกไวสําหรับทดลองทําตอไป 
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 จากแนวความคิดดังกลาวพอสรุปไดวา  งานเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล  หมายถึง  
การปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและติดตามผลการเรียนการสอนนักเรียนไดแก  การจัดทําเครื่องมือวัดผล  
การกําหนดเกณฑการประเมินผล  การมอบหมายหนาที่ในการดําเนินการวัดผล  การนําผลที่ไดจาก
การวัดมาวิเคราะห  และการนําผลที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น  ผูบริหาร
โรงเรียนควรจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการศึกษาระเบียบการตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การวัดผลและการประเมินผล  สงเสริมใหครูรูจักหลักและวิธีการวัดผลและการประเมินผลโดยที่
ผูบริหารควรมีบทบาท  ดังนี้ 
 1)  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการวัดผลและการประเมินผล 
 2)  กําหนดนโยบายทั่วไป  เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล  อันไดแก  ประเภท
ของขอสอบ  ระยะเวลาที่จะใชในการสอบ  จํานวนครั้งในการสอบ  การเก็บคะแนน  การเตรียม
แบบรายงานผล  และการกําหนดมาตรฐานในการสอบ 
 3)  การจัดทําโครงการวัดผลการศึกษาไวตลอดป 
 4)  การกําหนดตารางสอบ  ผูคุมสอบ  เวลาที่ใชในการสอบลวงหนา 
 5)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่จําเปนในการจดัทําขอสอบ 
 6)  สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการวัดผลในดานเทคนิค  การออกขอสอบ  
การใหคะแนน  การประเมนิผลขอสอบ  และการรายงานผลการสอบ 
 7)  จัดอบรมสัมมนาเพื่อใหความรูแกครูเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล 
 8)  สงเสริมใหครูเขาใจและศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องผูเขาสอบ  และ
ผูควบคุม 
 9)  สงเสริมใหมีการวิเคราะหขอสอบ  เพื่อใหไดขอสอบทีด่ี 
 10)  ประเมินผลการสอบ  เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนดานการวัดผล  
และประเมินผลการเรียนการสอน  คือ  การประเมินคาความเจริญกาวหนาของผูเรียนตอจุดประสงค
ของหลักสูตร  อันประกอบดวย  กิจกรรมเกี่ยวกับการวางแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน  การจัดทําเครื่องมือในการวัดผล  การกําหนดเกณฑและระยะเวลาในการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน 
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2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

  สําหรับเรื่องนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

  2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วณี  ออมสิน (2522, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาทางจริยธรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในกลุมมัธยมศึกษา  2  กลุม  ที่มีเพศ  ระดับชั้น  และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมแตกตางกัน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  และ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  480  คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่  5  มีพัฒนาการ 
ทางจริยธรรมสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นักเรียน
มัธยมศึกษาเพศชายและนักเรียนหญิงมีพัฒนาการทางจริยธรรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูงและระดับต่ํามีพัฒนาการทางจริยธรรม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อภิชาต  ชัยบาดาล  (2523, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  สภาพการจัดจริยธรรมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตการศึกษา  8  ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมในบริเวณโรงเรียน
เอื้ออํานวยตอการอบรมจริยธรรมแกนักเรียนนอยมาก  เชน  ขาดคติพจน  สุภาษิต  หรือคําขวัญและ
คติธรรมตางๆ ที่เปนเครื่องเตือนสติแกนักเรียน  ครูอาจารยใหความสนใจในการอบรมสั่งสอน
ดานจริยธรรม  สอดแทรกในวิชาที่จะอบรมนอยมาก  และโรงเรียนขอความรวมมือเพื่ออบรม
ดานจริยธรรมแกนักเรียนจากแหลงอื่น  เชน  วัด  หรือองคการอื่นที่เกี่ยวของในเกณฑนอย 
  อารีย  จําปาทอง  (2532, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียน
ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัย
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมดานการกําหนดนโยบายและการนิเทศการสอนในระดับมาก  
สวนการจัดสภาพแวดลอมและการจัดกิจกรรมนักเรียนไดรับการสงเสริมในระดับกลาง 
 ระพิน  ชูชื่น  (2533, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของพระสงฆ
ในการสงเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบวา  พระสงฆสวนมากเคยมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนากับโรงเรียนและ
กิจกรรมที่มีสวนรวมมากที่สุด  คือการจัดนิทรรศการในวันสําคัญทางศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
วนัวิสาขบูชา 
 อรุณศรี  เหลืองไทยงาม  (2533, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการสงเสริมจริยศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครู
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มีสวนสนับสนุนการสงเสริมจริยศึกษาเปนอยางดี  โดยการสงเสริมอยูในระดับดีมากทั้ง  4  ดาน 
ดานนโยบาย  ดานการจัดสภาพแวดลอม  ดานการนิเทศการเรียนการสอน  และดานกิจกรรมนักเรียน  
สวนปญหาและอุปสรรค  พบวา  คะแนนพฤติกรรมของแตละวิชาไมมีผลตอการประเมินพฤติกรรม
ที่เหมาะสม  เนื้อหาวิชามีมาก  ครูไมสามารถสอดแทรกคุณลักษณะทางจริยศึกษา  การเรียนการสอน
มุงผลสัมฤทธิ์มากเกินไปจนละเลยเรื่องการปลูกฝงคุณลักษณะอื่นเปนปญหาในระดับมาก 
  เจริญ  มาเรือง (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียน  ของโรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวา  (1)  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมจริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมาก  (2)  บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม  และรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (3)  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
จําแนกตามระยะเวลาของผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนปจจบุันไมแตกตางกัน 
 บุญยิ่ง  เชื้อนิล  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการสงเสริมจริยธรรม
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  ผลการวิจัย
พบวา  (1)  สภาพการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนทั้ง  5  ดาน  มีการสงเสริมในระดับมาก  คือ  ดานการสอน
และการนิเทศ มีการสงเสริมในระดับปานกลาง  4  ดาน  คือ  ดานการบริหาร  ดานการจัดสภาพแวดลอม  
ดานการจัดกิจกรรม  และดานการประเมินผลทางจริยธรรม  (2)  ปญหาในการดําเนินงานสงเสริม
จริยธรรมนักเรียน  มีปญหาในระดับนอยทั้ง  5  ดาน  (4)  โรงเรียนขนาดตางกันมีสภาพการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียนแตกตางกันทั้ง  5  ดาน  (4)  โรงเรียนขนาดตางกันมีปญหาในการดําเนินงาน
สงเสริมจริยธรรมไมแตกตางกัน  2  ดาน  คือ  ดานการบริหารและดานการประเมินผลทางจริยธรรม  
แตกตางกัน  3  ดาน  คือ  ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสอนและการนิเทศ  และดานการจัดกิจกรรม
 สุพจน   อวยประเสริฐ  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ในการสงเสริมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา  บทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  การปฏิบัติอยูในระดับปานกลางถึงมาก  
ดานกิจกรรม  ดานบุคลากร  และดานอาคารสถานที่  การปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานสัมพันธชุมชน  
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การปฏิบัติอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  สวนปญหาในการสงเสริมการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานกิจกรรม  ดานบุคลากร  ดานอาคารสถานที่ ปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง  ดานสัมพันธกับชุมชน  ปญหาอยูในระดับนอยถึงปานกลาง 
 นารายณ   นาคปนทอง  (2545, บทคัดยอ)  ไดศกึษาเรื่องบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกระบี่   
ผลการวิจัยพบวา  (1)  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญแสดงบทบาทในฐานะผูประสาน  รองลงมาก็คือ  
บทบาทในฐานะผูนํา  และมีการใชบทบาทผูประสาน  ผูนํา  และผูประชาสัมพันธประสมกัน  (2) 
การปฏิบัติงานของผูบริหารในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนอยูในระดับมากซึ่งนาจะเหมาะสมกับ
บทบาทของผูบริหารในฐานะผูประสาน  ผูนํา  และผูประชาสัมพันธในดานการปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกครูและนักเรียนรวมทั้งการสนับสนุนใหครูกวดขันนักเรียนดานความรู  ความประพฤติ 
และใหมีกิจกรรมการสวดมนต ไหวพระประจําวัน ประจําสัปดาห  (3)  ปญหาในการพัฒนาจริยธรรม
นักเรียนมีปญหาในระดับนอยและพบประเด็นปญหา  คือ  มีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ
การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนไมเพียงพอ 
 ประพันธ  โชติชวง  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1   
ผลการวิจัยพบวา  บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา
ดังกลาวอยูในระดับมาก  ดานการบริหารโรงเรียนและดานการนิเทศและการสอนเพื่อสงเสริม
จริยธรรมนักเรียน  อยูในระดับปานกลาง  ดานการจัดสภาพแวดลอม  ดานการจัดกิจกรรมนักเรียน
เพื่อสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  และดานการประเมินผลทางจริยธรรมสวนปญหาในการพัฒนา
จริยธรรมนักเรียน  ดานการบริหารโรงเรียน  ดานการจัดสภาพแวดลอม  ดานการนิเทศและการสอน  
ดานการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักเรียน  และดานการประเมินผลทางจริยธรรม  
ปญหาอยูในระดับนอย 
 มานิต  คงเจริญ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบวา  (1)  บทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระดับมาก  (2)  บทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียนระหวางความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดตางกัน  แตกตางกัน  (3)  บทบาท
ผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนระหวางความคิดเห็นของครูผูสอนทีม่ปีระสบการณมาก
กับครูผูสอนที่มีประสบการณนอยแตกตางกัน 
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 ออนศรี  ทองไพจิตร (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา (1) จริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ดานความเสียสละ ดานความซื่อสัตย ดานความมีระเบียบวินัย ดานความรับผิดชอบ และดาน
ความอดทน  
 วีระ  เพี้ยนศรี  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ยกเวนดานการอบรมสั่งสอนอยูใน
ระดับปานกลาง 
 ทิพยรัตน  แสงทอง  (2528, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหบทบาทของครใูนดาน
การสอนจริยธรรม  กรณีศึกษาขาราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาครูสวนใหญระดับการกระทําบทบาทดานการสอนจริยธรรมสูง
ปจจัยดานจิตวิทยามีผลกระทบตอการกระทําบทบาทดานการสอนจริยธรรมของครู สําหรับตัวแปร
อ่ืนๆ ไดแก  การใหความสําคัญตอบทบาทดานการสอนจริยธรรมของครูในโรงเรียน  การยึดมั่น
ในอาชีพครูครอบคลุมบทบาทดานการสอนจริยธรรม 
 2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 งานวิจัยในตางประเทศ  ผูวิจัยไดศึกษาคนควา  แตไมพบ  จึงเสนองานวิจัยที่ใกลเคียง  ดังนี้ 
 ลัว  (Lau, 1971, p. 5866)  ไดสํารวจคาคานิยมทางศาสนาของครูในระดับประถมศึกษา 
จํานวน  207  คน  จากโรงเรียนที่สุมตัวอยางในเขตตะวันตกเฉียงใต ของรัฐอารคันซอส  (Southwest 
Arkansas) ผลการวิจัยสรุปไดวา  ครูซึ่งมีการแสดงทัศนคติเกี่ยวกับศาสนาตามแบบแผนเดิม  
มีการแสดงออกดานคานิยมทางศาสนา  แตกตางจากครูที่มีทัศนคติเกี่ยวกับศาสนาตางกับแบบเดิม
อยางเห็นไดชัด  ในดานจุดมุงหมายของศาสนานั้น  ครูสองกลุมไมมีความเห็นแตกตางกัน  ผูวิจัยได
เสนอแนะวาการฝกหัดครูควรมุงหมายความสนใจไปในดานการสรางหลักสูตรที่จะเสริมสรางประสบการณ
ใหกับผูที่จะเปนครูในอนาคตใหตระหนักถึงการสรางคานิยมใหเกิดกับตนเองอันเปนการใหความรู
ดานทัศนคติและคานิยม  และมีประโยชนในการที่จะนําความรูเหลานี้ไปใชในการตัดสินความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณปจจุบันไดดีขึ้น  นอกจากนี้พบวานักเรียนมีความสนใจ  ในดานความรวมมือ
ชวยเหลือกัน  การรูจักการเปลี่ยนแปลง  การมีสวนรวมในกิจกรรมของศาสนาและความเชื่อถือ
ในพระเจา  ผูวิจัยไดเสนอแนะวาผูสอนศีลธรรมควรจะสรางบรรยากาศที่อบอุนเกี่ยวกับเรื่องศาสนา  
ศีลธรรมจรรยา  ทั้งในโรงเรียนและชุมชนมากกวาจะไปเนนเฉพาะในเวลาเรียนในหองเรียนเทานั้น  
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และลําดับชั้นของการสรางพัฒนาการดานบุคลิกลักษณะของนักเรียนนั้นประการแรกคือ  การเขาถึง
คนอื่น  ครูควรใหความสนใจเพิ่มขึ้นดานกระบวนการของการใหการศึกษาทางดานศาสนา  และ
ลดความรูความจําในดานเนื้อหาลงบาง  ซ่ึงจะทําใหการสอนศาสนาดีขึ้นมาก 
 ลาเนียร  (Lanier, 1993)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการยกระดับในเรื่องจริยธรรมและการพัฒนา
ความคิดรวบยอดในเด็กหนึ่งกลุมชาวชนบท  (การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในชนบท)  จุดประสงค
ของการวิจัย  เพื่อศึกษาผลของการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นที่  11  และ 12  
ในโรงเรียนชนบท  เด็กนักเรียนชนบทไดรับการอบรมใหคิดและปฏิบัติตามตอๆ กันมา  ซ่ึงอาจเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาสังคมในยุคใหม  การทดลองไดแบงนักเรียนออกเปนกลุมใหไดรับการฝก
การใหแนะนํา  และการจัดประสบการณและอีกกลุมเปนนักเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนตั้งแตโรงเรียน
ระดับกลางจนถึงระดับสูงสุด  ผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ของนักเรียนทั้ง  2  กลุม 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

   
2.8  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
  การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1 โดยยึดแนวความคิดของประทุม คงเกิดผล  (2527, หนา 4)  ที่กลาววาบทบาท
ของผูบริหารในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  จํานวน  3  ดาน  โดยสรุปคือ  
 1)  การจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร  หมายถึง  การวางระเบียบงานกิจกรรม
การใชหลักสูตร  คือ  การวางระเบียบกิจกรรมเกี่ยวกับการใชหลักสูตร  เนื้อหาสาระของหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบันและทองถิ่น  รวมถึงกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักการ  จุดหมาย  โครงสราง เนื้อหา  และมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  วางแผนโดยการกําหนดนโยบาย  วัตถุประสงค  
การกําหนดผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การประสานงาน  การติดตามผล  ตลอดจน
การฝกอบรมครูใหเขาใจในหลักสูตร  วิเคราะหหลักสูตร  และการจัดทําแผนการเรียนรู 

2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  กระบวนการจัดประสบการณให 
ผูเรียน  เกิดการเรียนรูคูคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รวมทั้งการนิเทศการเรียนการศึกษา  การชวยเหลือและสงเสริมครู
เกี่ยวกับการจัดตารางสอน  การจัดใหมีส่ือการเรียนการสอน  หนังสือแบบเรียน  หนังสืออานประกอบ  
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ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูภายนอกและภายในสถานศึกษา  การสอนซอมเสริมและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
  3)  การวัดผลประเมินผล  หมายถึง  การประเมินคาความเจริญกาวหนาของผูเรียน
ตอจุดประสงคของหลักสูตร อันประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแนวปฏิบัติ  ในการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน  อันไดแก  การจัดทําเครื่องมือวัดผล  การกําหนดเกณฑและระยะเวลา
ในการวัดประเมินผล  การมอบหมายหนาที่ในการดําเนินการวัดประเมินผล  การนําผลที่ไดจากการวัด
และประเมินผลมาวิเคราะหและนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอน  รวมถึง  การสงเสริมสนับสนุน
ใหครูเขาใจหลักการและวิธีการวัดผลประเมินผล   
 สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ
แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยตัดสินใจนําสิ่งที่
ไดศึกษามาเขียนขอวิจารณไดตรงกับสภาพที่ควรจะเปน 


