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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ในทัศนคติของครู สังกัดโรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบติัหน้าที่ ในโรงเรียนใน

เครือข่ายที่ 73 จ านวน 144 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบหาค่าที (t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 

ประการในทศันคติของครูสงักดัโรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด

ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสามัคคี ความมีน า้ใจ และความสะอาด 2) ผลการ

เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ในทศันคติของ

ครู จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความประหยดั

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่าง เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง

หน้าที่ครู โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสตัย์

และด้านความสภุาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่าง เมื่อ

จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านความซื่อสตัย์ ด้านความสามคัคี และด้านความมีน า้ใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
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สถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ด้าน

ความสามัคคี และด้านความมีน า้ใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ  

ไม่แตกต่าง 

 

ค าส าคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา, คณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ และครู 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine and to make a comparison of the school 

administrators’ role in promoting the 8  Basic Morality Codes as perceived by the teachers 

under the 73 th School Network under the Office of Chomthong District, Bangkok Metropolis. 

The study sample comprised 144  teachers of the 73 th School Network under the Office of 

Chomthong District, Bangkok Metropolis. The instrument used for collecting the data was a 

questionnaire with the reliability of .86. The statistics used for analyzing the collected data were 

percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research results revealed that: 1)  As perceived by the teachers under the 73 th 

School Network, the school administrators’ role in promoting the 8  Basic Morality Codes was 

practiced at highest level in whole and in part. The listed mean scores in order included 

persistence, economical, honesty, keeping discipline, politeness, integrity, generosity and 

cleanliness. 2) According to the comparison results, it was found that, as classified by gender, 

the teachers thought that the school administrators’ role in promoting 8  Basic Morality Codes 

was not different. After item analysis, it was found that, in aspect of being economical, the role 

of school administrators in promoting this aspect was different at the .05  level of significance. 

As classified by position, it was found that the role of school administrators in promoting this 

aspect was significantly different at the .05 level. After item analysis, in the aspects of honesty 

and politeness, the role of school administrators in promoting these two aspects was not 

different at the .05  level of significance. Furthermore, it was found that, as classified by work 

experience, the role of the school administrators was not different. However, after item analysis, 

it was found that the role of school administrators in promoting in promoting the aspects of 
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honesty, integrity and generosity was significantly different at the .05  level. There was no 

difference found in other aspects. 

 

Keywords: school administrators’ role, the 8 Basic Morality Codes 

 
บทน า 

การจดัการศึกษาในช่วงที่ผ่านมายังไม่

สามารถพฒันาให้คนมีคณุภาพโดยเฉพาะเร่ือง

การปลูกฝังคุณธรรมโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นการ

สอนเด็กให้เป็นคนเก่งแต่คนเก่งที่ขาดคณุธรรม

จริยธรรมกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวคิดถึงตนเอง

มากกว่าส่วนรวมฉะนัน้การสอนโดยเน้นให้เด็ก

เ ป็นคนเก่ ง โดยไม่ค านึ งถึ งคุณธรรมก็ จะ

กลาย เ ป็นกา รส ร้ า ง ปัญหา ใ ห้ กับ สั ง คม 

และประเทศชาติในที่สุด (อาจอง  ชุมสาย ณ 

อ ยุ ธ ย า , 2 5 5 0 )  ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว

กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายเร่งรัด

การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้

สร้างความตระหนกัส านึกในคณุค่าของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์สันติวิธีวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยโดยก าหนดคณุธรรมพืน้ฐาน 

8 ประการเพื่อปลกูฝังให้เด็กไทยมีคณุธรรมด้าน

ความประหยัดความซื่อสตัย์ความมีวินัยความ

สุภาพความสะอาดความสามัคคี และความมี

น า้ใจ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

ดังนัน้ผู้ เ รียนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ มี

คุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะผู้ เรียน

จะพัฒนาระดับคุณธรรม จริยธรรม รู้คิด และ

เลียนแบบสิ่งที่ดี และแบบอย่างการประพฤติ

ปฏิบติัในทางที่ดีได้นัน้ก็ต้องอาศยัโรงเรียนเป็น

ผู้ปลกูฝังแบบอย่างที่ดี เนื่องจากผู้ เรียนในระดับ

ก า ร ศึ ก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  เ ป็ น วั ย ข อ ง ก า ร

วางรากฐานด้านบุคลิกภาพ และเป็นวยัที่มีการ

พัฒนาการทุกด้านการปลูกฝังคุณธรรมให้กับ

นักเรียนสิ่งส าคัญในการสอนคุณธรรมต้องให้

ความส าคญักับความถูกต้องความซื่อสตัย์และ

ความสุขหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมที่มี

ประสิทธิภาพควรเน้นการบูรณาการมากกว่า

การแยกสอนและสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน

ได้มีโอกาสได้อภิปรายเก่ียวกับคุณธรรมเป็น

การช่วยส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมให้กับ

นักเรียนโดยเป้าหมายการพัฒนานักเรียนต้อง

มุ่งเน้นความรู้และคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่ง

ในการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมในเด็กผู้บริหาร

สถานศึ กษามี บทบาทส า คัญ ในกา ร จั ด

การศกึษา หรือจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมคณุธรรม

จริยธรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนด้าน 

อ่ืน ๆ ทัง้ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและ

สติปัญญา ทัง้นี เ้พื่อให้เด็กเป็นคนเก่งและมี

ความสุขรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรท าอะไรไม่

ควรท าและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข ฉะนัน้โรงเรียนจึงเป็นแหล่ง

อบรมสั่งสอนและเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็ก
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จากงานวิจัยของราลี่นุคซี่ (ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551 อ้างอิง

จาก Larry Nucci, 1997) ความส าคัญต่อการ

สร้างเสริมคุณธรรมในเด็ก จะต้องมีการพัฒนา

เด็กโดยใช้กิจกรรมส าหรับพฒันาเด็ก เพราะเด็ก

เป็นวัยอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้นพัฒนาในทุก

ด้าน เด็กเรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสและ

การเคลื่อนไหว การคิดที่เป็นรูปธรรมก็จะช่วยใน

การพัฒนาการเรียนรู้ความเป็นเหตุผลด้วย

ความคิดทางด้านจริยธรรมว่าเป็นสิ่งที่พฒันาให้

เกิดขึน้ในตวัมนุษย์ได้และผู้ ใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพล

ต่อการพฒันาคุณธรรมของเด็กจะยึดกฎเกณฑ์

ที่ได้จากผู้ ใหญ่ในการประพฤติปฏิบติัตามส่วน

ดังนัน้บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียน จึงควรจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การ

ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

และมีคุณภาพโดยเฉพาะคุณธรรมพืน้ฐาน 8 

ประการ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด

เติบโตเป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีความสขุด้วย 

ซึง่ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็น

หน่วยงานทางการศึกษาหนึ่งในสังกัดส านัก

การศึกษา กรุง เทพมหานคร ไ ด้มีการน า

นโยบายการส่ง เส ริมคุณธรรมพื น้ฐาน 8 

ประการมาประกอบนโยบายในด้านการพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 

และมีการนิเทศติดตามผลการด าเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง แต่ในการด าเนินการส่งเสริม

คณุธรรมขัน้พืน้ฐาน 8 ประการ ดงักล่าวยงัไม่มี

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

คุณธรรมขัน้พืน้ฐาน 8 ประการ ให้กับนักเรียน

ในโรงเรียน ซึ่งเป็นมุมมองหรือทรรศนะของ

บุคคลที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่าน

มาอาจท าให้ผลการประเมินโดยมุมมองของ

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครเพียงอย่าง

เดียวไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือตรงกับ

สภาพที่แท้จริงเท่าที่ควร จึงจ าเป็นที่จะต้อง

ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ

ส่งเสริมคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ในทศันคติ

ของครูสงักัดโรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่มาจากมมุมอง

ของครูที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการเก่ียวกับ

การส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการให้กับนักเรียน 

ซึ่ ง มี ก า รปฏิ บั ติ ง าน ใก ล้ ชิ ดกั บผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่

มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจบทบาทของ

ผู้ บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม

พืน้ฐาน 8 ประการ ในทัศนคติของครู สังกัด

โรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาจากมมุมองของ

ครูในสถานศึกษาในสงักัดเพื่อน าข้อมูลที่ได้มา

ส าหรับเป็นข้อมลูพืน้ฐานให้กบัผู้บริหาร ครูและ

หน่วยงานทางการศึกษาที่ เ ก่ียวข้องใช้เ ป็น

แนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการและ

จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการและ

เหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรมพื น้ฐาน 8 

ประการ ได้แก่ 1) ด้านความขยนั 2) ด้านความ
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ประหยัด 3) ด้านความซื่อสตัย์ 4) ด้านความมี

วินัย 5) ด้านความสุภาพ 6) ด้านความสะอาด 

7) ด้านความสามคัคี และ 8) ด้านความมีน า้ใจ 

เพื่อให้นักเ รียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรม

พืน้ฐาน 8 ประการ ที่สูงยิ่งขึน้ในการน าหลัก

วิธีการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน ให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษาและ

เป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตนเอง

เต็มศักยภาพ และวางรากฐานการเ รียนรู้

เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเ ด็ก

นอกจากนี ้ยงัช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ

ผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

ของสัง คมสามารถ คิดและแ ก้ ปัญหา ไ ด้

เหมาะสมกับวัยและที่ส าคัญ คือ เ ป็นผู้ มี

คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม อันจะ

ส่งผลต่อคณุภาพนกัเรียนและความสงบสขุของ

ชมุชนและสงัคมในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ บ ริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 

8 ประการ ในทัศนคติของครู สังกัดโรงเรียน

เค รื อข่ ายที่  7 3  ส านัก ง าน เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 

2 . เ พื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบบทบาทของ

ผู้ บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม

พืน้ฐาน 8 ประการ ในทัศนคติของครู สังกัด

โรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง

หน้าที่ครู  และประสบการณ์การท างานใน

สถานศกึษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเนื อ้หา ประกอบด้วย 

คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ได้แก่ ความขยัน 

ความประหยดั ความซื่อสตัย์ ความมีวินยั ความ

สภุาพ ความสะอาด ความสามคัคี และความมี

น า้ใจ ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรที่ใช้

ในการวิจัย ไ ด้แก่  ข้าราชการครู ในสังกัด

โรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน

ทัง้สิน้ 186 คน จ าแนกเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ จ านวน 40 คน และครูผู้สอน จ านวน 

146 คน ผู้ วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มี

จ านวนทัง้สิน้ 144 คน จ าแนกเป็นหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ จ านวน 36 คน และครูผู้ สอน 

จ านวน 108 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และ

มอร์แกน (ประยูร  อาษานาม. 2543, อ้างอิง

จาก Krejcie and Morgan, 1992) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร 

งานวิจัย และแนวคิดเก่ียวข้องกับบทบาทของ

ผู้ บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม

พืน้ฐาน 8 ประการ ในทัศนคติของครู สังกัด

โรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์เนือ้หาสาระ 

(documentary research) ประเ ด็นส าคัญ ๆ 

เพื่อหาปัจจยัหรือวิธีการต่าง ๆ  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการใน

ทัศนคติของครู สังกัดโรงเรียนเครือข่ายที่ 73 

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ( �̅� = 4.66) และ

เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สงูสดุ (�̅� = 4.71) คือ ด้านความขยนั ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (�̅� = 4.61) คือ ด้านความ

สะอาด 

2. ผู้ วิจัยได้ตัง้สมมติฐานการวิจัยไว้ว่า 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ในทัศนคติของครู 

สังกัดโรงเรียนเครือข่ายที่ 73 ส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

ต าแหน่งหน้าที่ครู และประสบการณ์การท างาน

ในสถานศึกษา แตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจยัพบว่า 

3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมคุณธรรมพื น้ฐาน 8 ประการใน

ทัศนคติของครู จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่

แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความประหยัดมีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ที่ระดบั 0.05 

4. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการใน

สถานภาพของครู ประกอบด้วย 
1. ต าแหน่งหน้าที ่

1.1 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 ครูผู้สอน 

2. เพศ 
2.1 ชาย 
2.2 หญิง 

3. ประสบการณ์การท างานในสถานศกึษา 
3.1 น้อยกว่า 10 ปี 
3.2 มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาที่มีต่อการส่งเสริม
คณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ได้แก่ 
1. ด้านความขยนั 
2. ด้านความประหยดั 
3. ด้านความซื่อสตัย์ 
4. ด้านความมีวินยั 
5. ด้านความสภุาพ 
6. ด้านความสะอาด 
7. ด้านความสามคัคี 
8. ด้านความมีน้ำใจ 
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ทัศนคติของครู จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ของ

ครู โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านความประหยัด และด้านความ

สะอาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 สว่นด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

5. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการใน

ทัศนคติของครู จ าแนกตามประสบการณ์การ

ท างานในสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความขยัน 

ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้าน

ความสภุาพ ด้านความสามคัคี และด้านความมี

น า้ใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 สว่นด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

การอภปิรายผล 

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการใน

ทัศนคติของครู สังกัดโรงเรียนเครือข่ายที่ 73 

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่า 

โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยด้านที่

มีการปฏิบัติระดับสูงสุด คือ ด้านความขยัน 

รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์ ส่วนด้านที่มี

การปฏิบติัต ่าสดุ คือ ด้านความสะอาด 

1.1 ด้านความขยนั ที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดเป็นเช่นนี ้เพราะผู้บริหารมีการส่งเสริมให้

นักเรียนมีความตัง้ใจเพียรพยายามท าหน้าที่

การงานอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ อดทนไม่

ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคแก้ปัญหาจนเกิดผล

ส า เ ร็จตามความมุ่ งหมาย สอดคล้องกับ

งานวิ จัยของส า ร าญ เพ็ญภัก ดี  ( 2549 )  

ให้ความหมายความขยนัหมัน่เพียรของนกัเรียน

ช่วงชัน้ที่  1 ของการวิจัยว่า  หมายถึง  การ

แสดงออกของนัก เ รี ยนช่ ว งชั น้ ที่  1  ด้ าน

การศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติงานของตนเอง

และการช่วยเหลือครอบครัวและโรงเรียน โดย

แสดงความตัง้ใจ ใส่ใจ มีความมานะ พยายาม 

กระตือรือร้น มุ่งมัน่ อดทน ทุ่มเท ไม่ท้อถอยต่อ

อุปสรรคการปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลส าเร็จตามเปา้หมาย 

1.2 ด้านความประหยัด มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุ เป็นเช่นนีเ้พราะผู้บริหารมีการสง่เสริม

ให้นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ

เลือกซือ้สิ่งต่าง ๆ และผู้บริหารมีการส่งเสริมให้

นัก เ รียนไ ด้มีการแลกเปลี่ ยนสิ่ งของตาม 

ความจ าเป็น สอดคล้องกบังานวิจยัของรัญชิตา  

สกุิจปาณีนิจ (2547) การประหยดั หมายถึงการ

รู้จักใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรทัง้ส่วนตัวและ

ส่วนรวมตามความจ าเป็น ให้เกิดประโยชน์และ

คุ้มค่ามากที่สดุ 

1.3 ด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด เป็นเช่นนีเ้พราะผู้ บริหารปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็นบุคคลที่มีความ

ซื่อสตัย์ มีการส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัหน้าที่ของ

ตนและปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ มีความ

ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเลห์่เหลี่ยม จริงใจ 

ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ และตรงต่อเวลา สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ ดาวนภา  กิตติสาโร (2546) ที่
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ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบส่งผล

ซึ่งกันและกันกับความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ส่วน

ปัจจัยด้านการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย

เป็นอีกตวัแปรหนึ่งที่สง่ผลต่อความซื่อสตัย์ 

1.4 ด้านความมีวินยั มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่ สุ ด  เ ป็ น เ ช่ น นี ้เ พ ร า ะ ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร

ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อร่วมมือกันใน

การส่งเสริมวินยันกัเรียน ซึ่งผู้บริหารได้แสวงหา

ความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมวินัย

นักเรียน โดยสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

อ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจยัของ 

วิวฒัน์  อศัวาณิชย์ (2523) ที่พบว่า ความมีวินยั

ในตนเองกบัความซื่อสตัย์มีความสมัพนัธ์กนัใน

ทางบวก ซึ่งแสดงว่าเด็กที่มีความมีวินัยใน

ตน เ อ ง สู ง จ ะมี ค ว ามซื่ อ สั ต ย์ สู ง ไ ป ด้ ว ย 

เช่ น เ ดียวกับตัวแปรความ รับผิด ชอบที่ มี

ความสมัพนัธ์กบัความซื่อสตัย์ มีการด าเนินการ

ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบการส่งเสริม

คุณธรรมเร่ืองความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนของ

ผู้บริหารการศกึษา 

1.5 ด้านความสภุาพ มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด เป็นเช่นนีเ้พราะผู้บริหารมีการส่งเสริมให้

นักเรียนเป็นผู้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตาม

สถานการณ์และโอกาสอย่างสม ่าเสมอ และ

ผู้ บริหารมีการจัดกิจกรรมเพื่อประกาศเกียรติ

คุณนัก เ รี ยนที่ มี ม า รยาท ดี เ ด่นตามแบบ

วัฒนธรรมไทย ซึ่งผู้ บริหารได้การส่งเสริมให้

นักเรียนเป็นผู้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตาม

สถานการณ์และโอกาสอย่างสม ่าเสมอ และ

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีมารยาทดีเด่น

ตามแบบวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียนได้

ปฏิบติัตนอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของกมล รอดคล้าย 

(2556) ศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกับ

บทบาทของครูภาษาไทยในการอนุรักษ์และสืบ

ทอดวัฒนธรรมไทยในด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการ

ส่งเสริมให้มีการฝึกมารยาทและการปฏิบัติตน

ในสังคมให้แก่นักเรียนโดยที่ครูภาษาไทยมี

บทบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

ไทยในด้านการจดักิจกรรมการเรียน 

1.6 ด้านความสะอาด มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุ เป็นเช่นนีเ้พราะผู้บริหารมีการสง่เสริม

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ

ดแูลสขุภาพกายและใจของนักเรียนเอง  พร้อม

ทัง้ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและ

ชมุชนอย่างต่อเนื่อง ประกาศเกียรติคณุนกัเรียน

ที่มีสุขภาพดีเป็นประจ าทุกปี สอดคล้องกับ

งานวิจยัของประพนัธ์  สปิุนตา (2545) ได้ศกึษา

เร่ืองกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม  

จริยศึกษาของโรงเรียนพุทธิโสภณ จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนได้ให้

ความส าคัญต่อนโยบายในการให้ครู เ ป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน การเรียนการสอนทุก

วิชาให้มีการสอดแทรกจริยธรรม มีการจัด

โรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการปลกูฝัง

จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียน

การสอน เช่น การนั่งสมาธิ การรักษาความ
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สะอาด การอบรมจริยธรรมที่โรงเรียน และการ

ท ากิจกรรมหน้าเสาธง อันเป็นแนวทางในการ

พัฒนาจริยธรรมให้แก่ผู้ เ รียนในโรง เ รียน

ความส าคัญของการปฏิบติัธรรม และด้านการ

ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ ศ รั ท ธ า ใ น

พระพทุธศาสนา 

1.7 ด้านความสามัคคี มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุ เป็นเช่นนีเ้พราะผู้บริหารมีการสง่เสริม

ใ ห้ นั ก เ รี ย น ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ต า ม แ บ บ วิ ถี

ประชาธิปไตยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดีนักเรียนได้แสดงพลงัสามัคคีเพื่อ

การท างานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยกับสุวิท ย์   สุขหมั่น 

(2546) ศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ

พฒันาพฤติกรรมจริยธรรม ความสามคัคี ความ

เมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัยในตนเอง

ความรับผิดชอบและความซื่อสตัย์ของนักเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่

ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมโดยใช้

กระบวนการกลุ่ ม  มี การพัฒนาการทาง

พฤติกรรมจริยธรรมสูงขึน้อย่างมีนยัส าคัญทาง

สถิติที่ระดบั 0.5 

1.8 ด้านความมีน า้ใจ มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุ เป็นเช่นนีเ้พราะผู้บริหารมีการสง่เสริม

ให้นักเรียนได้เสียสละทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อ

สร้างสาธารณประโยชน์ตามควรแก่ฐานะ และ

ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นผู้มีจิต

อาสา เป็นผู้ เสียสละ เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวม

เป็นที่ตัง้อย่างสม ่าเสมอ การประกาศเกียรติคณุ

นกัเรียนที่เป็นผู้ที่มีจิตอาสาดีเด่น สอดคล้องกบั

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

(2546) ได้ให้ความหมายว่า “น า้ใจ” คือ ใจแท้ ๆ 

ใจจริง ความจริงใจ เช่น เห็นน า้ใจ นิสัยใจคอ 

เช่น น า้ใจพ่อ น า้ใจแม่ ความเอือ้เฟือ้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัย

ไปใช้ 

1 . 1  บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมพืน้ฐาน 8 

ประการ ควรจัดให้มีการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนในแต่ละด้านอย่างสม ่าเสมอ 

และเน้นการปฏิบัติที่เกิดขึน้จริงกับตัวนักเรียน 

เช่น การสอนจริยธรรมต้องให้เด็กมีการปฏิบัติ

จริงในการด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ต้องมีการด าเนินการในลักษณะเป็นกิจกรรม

และมีการสง่เสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ผู้ บริหารสถานศึกษา ควรให้

ความส าคัญและค านึงถึงเร่ืองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของนักเรียน ให้เหมาะสมกับ

กิจกรรมที่สง่เสริมคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

2 . 1  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบั

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

คุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ ในทัศนคติของครู 
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สั ง กั ด โ ร ง เ รี ย น เ ค รื อ ข่ า ย อ่ื น  ๆ  ใ น

กรุงเทพมหานคร 

2.2 ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัที่

สง่เสริมและปัจจยัที่เป็นอปุสรรคต่อการสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษา 

สั ง กั ด โ ร ง เ รี ย น เ ค รื อ ข่ า ย อ่ื น  ๆ  ใ น

กรุงเทพมหานคร 
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