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บทคัดย่อ
การวิ จัย ในครั้ ง นี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ กษาระดั บ ภาวะผู้ นาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษากั บ การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึ กษากับการเสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริ ย ธรรมของนั กเรีย น ตามความคิ ดเห็ นของครู ผู้ ส อน สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษานครสวรรค์เ ขต 2 จานวน 1,098 คน และกลุ่ มตั วอย่ างได้ มาโดยการสุ่ มแบบหลาย
ขั้นตอน จานวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า และการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ คู ณ
(Multiple Regression) ผลการวิ จัย พบว่ าระดั บ ภาวะผู้ นาของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาในการส่ งเสริมคุ ณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่พบ
ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึ กษากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม
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Abstract
The objectives of this research were to study the level of the leadership of school
administrators with the promotion of morals and ethics of students, 2) for comparing of the
leadership of school administrators with the promotion of morals and ethics of students, and
3) to study the relationship between of the leadership of school administrators with the
promotion of morals and ethics of students by teachers’ opinion Under Nakhonsawan Primary
Educational Service Area Office 2, The people used in this research were 1,098 school teachers
Under Nakhonsawan Primary Educational Service Office Area 2, and the sample of the study
Acquired by multi-stage random sampling consisted of 278 school teachers. The instrument for
data collection was questionnaire, rating scale and the statistics tools used for data analysis
were percentage, average, standard deviation, t-test and F-test and multiple regression. The
research results showed that the level of the leadership of school administrators with the
promotion of morals and ethics of students, when identified each aspects ware at the highest
level in every aspect. Comparing of the leadership of school administrators with the promotion
of morals and ethics of students, collectively was not founded different. The relationship
between the leadership of school administrators with the promotion of morals and ethics of
students by teachers’ opinion Under Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 2,
was found at .01level of statistical significance.
Keywords : leadership, morals, ethics
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บทนา
ผู้นาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะประสบความสาเร็จหรื อ
ล้มเหลวในการดาเนินงานนั้น ปัจจัยสาคัญที่สุด คือ ผู้นา ถ้าองค์กรใดได้ผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสั่ง
การและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนทากิจกรรมต่างๆในองค์การให้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้นาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถสั่งการ และใช้อิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งได้ ซ้าร้ายยังเป็นการทาลายขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่ อผู้นา
ซึ่ ง จะเป็ นผลท าให้ การปฏิ บั ติง านด้ านต่ างๆในองค์ การประสบความล้ มเหลว ผู้ นาที่ มีส มรรถภาวะต่ า ย่ อม
พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้และแสดงออก ซึ่งความสามารถของตนแต่เพียงผู้เดียว ผู้นาที่มีสมรรถภาวะปานกลาง
พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้กาลังและความสามารถของบุคคลอื่นเป็ นที่ตั้ง ส่วนผู้นาซึ่งมีสมรรถภาวะสูง นั้ น ก็จะ
บริหารงานโดยอาศัยสติปัญญาของบุคคลอื่นมาเกื้อกูลเป็นหลักยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และเมื่อมีเหตุการณ์ปั ญหา
เกิดขึ้น ผู้เป็นผู้นาก็พึงเรียกประชุมคณะทางานเพื่อรั บฟังความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
หากมิได้ชุมนุมให้พร้ อมกัน ก็จะทาให้เกิดความลั งเลไม่ อาจตัด สินให้เด็ ดขาดลงไปได้ และย่อมทาให้พั น ธกิ จ
(Mission) ขององค์การนั้นไม่สามารถกระทาได้อย่างเสร็จสิ้นดังนั้นผู้เป็นผู้นาจึงควรศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆเกี่ยวกับลักษณะของภาวะผู้นา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็น และเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งสาหรับผู้บริหารงานของ
องค์การจะต้องนาเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริหารในลักษณะที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์การให้มากที่สุด (ปัฐ
วี อ่อนรู้ที่, 2555)ประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด โสเภณีเด็ก การใช้แรงงานละเมิดสิทธิเด็ก
ปัญหาแหล่งอบายมุข ปัญหาสุขภาพทั้งกายและจิต เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงของการพัฒนาวัตถุ อย่ าง
ขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัญหาครอบครัวแตกแยกและเยาวชนถูกทอดทิ้ง
ไม่ได้รับการดูแล กระแสโลกาภิวัตน์ทาให้เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒ นธรรมอย่างไร้พรหมแดน ทาให้เด็กและ
เยาวชนมีค่านิยมที่เปลี่ยนไป มองข้ามวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง ทั้ง
เรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชน
และสังคม ความสานึกรักชาติ การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การเพิกเฉยต่อปัญหาส่วนรวม การเคารพผู้
อาวุโส สถาบันหลักของสังคม กาลังอ่อนแอลง โดยเฉพาะสถาบันครบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่บ่มเพาะให้
เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่เข้มแข็ง ปัจจุบันสถาบันศาสนา
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคมได้น้อยลงกว่าในอดีต ผู้คนห่างไกลศาสนา เป็นต้นเหตุการณ์เกิดปัญหา
ทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันสถาบันทางการศึกษายังหลอมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมได้ไม่เท่าทั นกับ
การเปลี่ยนแปลง ความอ่อนแอทางสถาบันสาคัญต่าง ๆ ทางสังคมดังกล่าว ทาให้สังคมไทยขาดพลังและขาด
ภู มิ คุ้ ม กั น ในการพั ฒ นาประเทศ(มนั ส วณิ ช านนท์ , “แนวคิ ด และยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา”) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการจัด การศึกษามุ่งให้การปฏิรูปการศึ ก ษา
ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แต่ในความเป็นจริงของการจัดการเรียนการ
สอนเท่าที่ผ่าน พอจะมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขาดแคลนความสมบูรณ์ ขาดความสมดุลในการบูรณาการ
ระหว่างความรู้ คู่คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม การจัดการศึกษา เรามุ่งเน้นที่จะสอนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนแต่เ พียง
คนเก่งเท่านั้น ทั้งที่นโยบาย วิสัยทัศน์ของการศึกษาไทย นักเรียนต้องมีชีวิตที่ดี เก่ง และมีความสุข(สุภาพร สุข
สวัสดิ์,2552) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคนไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณธรรม และมีดุลยภาพ แผนการศึกษาแห่งชาติ
จึงมุ่งพัฒนาคนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
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ในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง คือ
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีความสมานฉันท์และเอื้อเฟื้อต่อกัน(สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พ.ศ.2545-2559) จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ที่มีผู้ศึกษาไว้อย่างหลากหลาย (สุภาพร สุขสวัสดิ์ , 2552) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีนนทบุรีพบว่า โดยภาพรวมการพัฒนาคุณธรรมจริย ธรรมของนั กเรีย นโรงเรียนสตรี นนทบุ รี ต าม
ความเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ นอยู่ใ นระดั บมาก 6 ด้ าน ได้ แ ก่ 1) ด้ านการจั ด สภาพแวดล้ อมใน
โรงเรียน 2) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) ด้านการเรียนการสอน 4) ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 5) ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนา 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่สาคัญต่อการพัฒนาการศึ กษา จึง
ต้องจัดควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชน ได้เติบโตออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ จึง
ศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนให้มี ความรู้ คู่คุ ณธรรม สิ่งที่สามารถจะขั บเคลื่ อนคุ ณธรรมจริย ธรรมของนั กเรี ย นให้บรรลุเ ป้า หมาย
ผู้บริหารจาเป็นจะต้องมีภาวะผู้นาในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน สานักงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา นครสวรรค์ เ ขต 2 ในการส่ ง เสริ มคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของนั กเรี ยนเพื่ อให้
ตอบสนองนโยบายการจั ดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นบุคคลที่มีความพร้ อม
ละสมบู ร ณ์ ทั้ ง ด้ านร่ างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และจิ ต ใจ เพื่ อให้ ส ามารถอยู่ ร่ วมกั บ ผู้ อื่นในสั ง คมได้อย่ างมี
ความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะ
ทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรีย น
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรี ย น
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
3. เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ นาของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษากั บ การส่ ง เสริ มคุณธรรม
จริ ย ธรรมของนั กเรี ย น ตามความคิ ด เห็ นของครู ผู้ ส อน สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษา
นครสวรรค์เขต 2
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จานวน 150 โรงเรียน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่
และ มอร์แกน (KreJcie& Morgan, 1970) จานวน 278 คน โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนด้วยการ
กาหนดสัดส่วนชาย หญิงจากนั้นทาการจับสลาก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 278 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติ t-test (Independent samples test) F-test
(ANOVA) ความแตกต่ างรายคู่ ด้วยวิ ธีการของเชฟเฟ่ (Schefe) และสถิ ติ ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั นธ์ เพียร์สัน
(Person Product Moment Correlation Coefficient)
3. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นาของผู้บริหารสถานศึ ก ษา
สถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
ข้อที่
1
2
3
4
5

ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้นาในระบบราชการ
ผู้นาเชิงจิตวิทยา
ผู้นาเชิงเหตุผล
ผู้นาเชิงวิชาชีพ
ผู้นาเชิงคุณธรรม
รวม

X
4.76
4.79
4.81
4.83
4.84
4.78

S.D.
0.29
0.25
0.24
0.24
0.21
0.17

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ในภาพรวมรายด้าน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
การหลบหลีกจากการถูกลงโทษ
การแสวงหารางวัล
การทาตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ
การทาตามหน้าที่ตามสังคม
การทาตามคามั่นสัญญา
การยึดหลักอุดมคติ
เฉลี่ยรวม

̅
X
4.81
4.84
4.86
4.86
4.84
4.81
4.84

S.D.
0.25
0.21
0.23
0.21
0.22
0.23
0.21

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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สุชาติ สิมลี และ ทินกร พูลพุฒ

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ในภาพรวม
ตัวแปร

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Ytot

X1

.183**

.237**

.148**

.106**

.084

.210**

.176

X2

.341**

.259**

.224**

.242**

.245**

.267**

.343**

X3

.327**

.245**

.260**

.336**

.271**

.282**

.363**

X4

.421**

.353**

.368**

.314**

.332**

.312**

.467**

X5
Xtot

.462**
.454**

.388**
.411**

.310**
.362**

.299**
.366**

.405**
.346**

.283**
.366**

.481**
.535**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเพื่ อทดสอบความสั มพั นธ์ พ หุ คู ณระหว่ างภาวะผู้ นาของผู้ บ ริ หาร
สถานศึ กษากั บ การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Sum of
Squares
2.31
5.78
8.09

df
1
274
275

Mean
Square
2.31
0.02

F

p.

109.76**

.000

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากข้อค้นพบการวิจัยเพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับการการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์
เขต 2 ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นา
ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ นักเรียนและประการสาคั ญ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น
พื้ นฐานมี นโยบายในการพั ฒนาผู้ บ ริห ารในด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุ จริ ต จึ ง ท าให้ ผ ล
การศึกษาออกมาเป็นเช่นนี้ สอดคล้องกับ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พ.ศ.2545-2559
ส่งผลให้ครูผู้สอนเกิดความตระหนักที่ จะได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้บ รรลุ
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วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยที่ครูจะต้องแสดงถึงการเป็นผู้นาเหมาะสมต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและ
ทาตามบทบาทหน้าที่ความรู้ความชานาญความสามารถและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กนักเรียน มีก าร
ใช้ ภ าวะผู้ นาตามบทบาทหน้ าที ไ ด้อย่ างเหมาะสมโดยครู ต้องมี ค วามอดทนอดกลั้ นที่ จะเสริ มสร้างคุ ณธรรม
จริยธรรมให้เกิดกับเด็ก สอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และคณะ (2551) ได้นาเสนอพระ
ราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจ้าเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ มีอยู่ 4
ประการ ดังนี้1) การรักษาความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรม 2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 3) การอดทนอดกลั้ นและ
อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด 4) การรู้จักละวางความชั่ว ความ
ทุจริต และรู้สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมและจริยธรรมทั้ ง 4
ประการ ประชาชนทุกคนควรนามาประพฤติปฏิบัติ จะช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น และส่งผลให้
ประเทศสามารถพัฒนาให้หมั้นคงก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (2551)ได้กล่าวถึงความสาคัญของคุณธรรมและจริย ธรรม
ไว้พอสรุปได้ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จาเป็นต้องมีการ
ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม ซึ่งจาเป็นต้องกระทาตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในปัจจุบันและอนาคต
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริห ารสถานศึ กษาในการส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริย ธรรมของ
นักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึ กษาในการส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ซึ่ง
ปรากฏผลโดยจาแนกตามเพศ อายุ ดังนี้ 2.1 เปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริห ารสถานศึ กษาในการส่ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นครสวรรค์ เขต 2 จาแนกตามเพศ ในภาพรวม ปรากฏว่าไม่พบความแตกต่าง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มี
นโยบายในการส่งเสริ มให้ ผู้บริห ารมีภ าวะผู้ นาอย่างต่ อเนื่ องและสามารถส่งเสริ มสนับ สนุนในการเสริ มสร้ าง
คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จึง ทาให้ครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่
แตกต่ างกั น 2.2 ผลเปรี ย บเที ยบภาวะผู้ นาของผู้ บริ หารสถานศึกษาในการส่ ง เสริมคุ ณธรรมจริ ยธรรมของ
นักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
จาแนกตามอายุ ในภาพรวม ปรากฏว่าไม่พบความแตกต่างกั นทั้ง นี้อาจเป็ นเพราะ การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นั้น ไม่มีผลต่อการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้ าง
คุณธรรมจริยธรรมได้เกิด ขึ้ นแก่นักเรีย นโดยรวม โดยเท่าเทียมกัน จึงทาให้เด็กทุกเพศ ทุกวัน และทุกปัจจั ย
เสริมสร้างส่วนบุคคล จึงทาให้ผลการเปรียบเทียบออกมาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆ
รักษ์จรัญ จุ่นดีวงษ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรมความซื่ อสัตย์
ของบิดามารดา การควบคุมตนเอง การได้รับการส่งเสริมความซื่อสัตย์จากโรงเรียน การเห็นคุณค่าของความ
ซื่อสัตย์ และพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 อยู่ในระดับมาก 2. พฤติกรรมความซื่อสัตย์นักเรียน
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ช่วงชั้นที่ 3 เมื่อจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ การควบคุมตนเอง
และการได้รับการส่งเสริมความซื่อสัตย์จากโรงเรียน สามารถทานายพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนช่วงชั้นที่
3 ร้อยละ 34.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริยา พรหมรัตน์
(2551) ได้ศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนตามคิดเห็น ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบล
รัตนารามสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานีเขต 1ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัด ศรี
อุบลรัตนาราม สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 มีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและทุ กด้ าน
อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย จากน้อยไปหามาก คือด้านความกตัญญูกตเวทีด้านการปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเมตตา ความรับผิดชอบและความ ประหยัดและใช้
ทรั พ ยากรอย่ างคุ้ มค่ าผลการเปรีย บเที ยบคุ ณธรรมจริ ย ธรรมของนั กเรีย นตามความ คิ ด เห็ นของผู้ ป กครอง
โรงเรี ย นมู ล นิ ธิวัด ศรีอุบ ลรัต นาราม จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้ าน แล้ วไม่ แ ตกต่ างกั น และยัง
สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของกฤติยา ใจหลั ก ฟริ ต ช์ เ จอรั ล ด์ , พิ ชั ย ไชยสงคราม และวี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ( 2550) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้ าราชการครู ใ นสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาพั ง งา เมื่ อจาแนกตาม วุ ฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3. ผลการหาความสัมพั นธ์ระหว่ างภาวะผู้นาเชิง จริยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีผลต่ อการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ซึ่ง
ผลการศึกษา พบว่าภาวะผู้ นาของผู้บริหารสถานศึ กษามี ความสัมพั นธ์กับ การส่ งเสริมคุ ณธรรมจริ ย ธรรมของ
นักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 มี
ความสัมพันธ์ กันอย่ างมี นัยส าคั ญที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ กันในทางบวก(53.50%) ซึ่งสอดคล้ องกั บ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ที่ เ ป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่ องมาจากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ภ าวะผู้ นาอยู่ ใ นระดั บ สู ง และให้
ความสาคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในสังกัด เพื่อที่จะถ่ายทอดไปสู่นักเรียนในเชิงประ
จักจึงทาให้ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทั้งผู้บริหารและครูจะต้องมุ่ง มั่น
และเสียสละ สอดคล้องกับแนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2554) ได้นาเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรม และ
จริยธรรมไว้คือ ทฤษฎีต้นไม้ ได้อธิบายไว้ว่า ลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมที่
พึงปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ได้ทาการศึกษาถึงสาเหตุพฤติกรรมของ คนดีและคน
เก่งรวมถึงสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 6-60ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มี
สาเหตุ ท างจิ ตใจอะไรและนามาประยุกต์เ ป็นทฤษฎี ต้นไม้ จริยธรรมส าหรับ คนไทยโดยแบ่ง ต้นไม้ จริยธรรม
ออกเป็น3 ส่วน สรุปได้ว่า บุคคลมีความพร้อมทางจิตใจทั้ง3 ด้าน คือ ส่วนที่เป็นราก และอยู่ใน สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน รวมถึงกลุ่มเพื่อน ผู้นั้นก็พร้อมที่จะพัฒนาลักษณะทางจิตใจที่เป็ นส่ วน
ของลาต้น เกิดเป็นพฤติกรรมที่ดี เป็นคนเก่ง ในส่วนที่เป็นดอก และผลบนต้นไม้ ก็จะมีความงอกงามสมบูรณ์ ซึ่ง
จะส่ ง ให้ เ ป็ นผู้ ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ต่ ใ นทางที่ ถู กที่ ค วร สามารถอยู่ ใ นสั ง คมได้ อย่ างมี ค วามสุ ข นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเขตอาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึ กษาประถมศึ กษาปทุ มธานี เขต 1 ผลการวิ จัย พบว่ า ความส าพั นธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ นาของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอาเภอตลองหลวงสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ยวงคา (2552) ได้ทาการ
วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิ์ผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาน่ าน เขต 2 ผลการวิ จัย พบว่ า คุ ณลั กษณะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิผลของ
สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาน่ าน เขต 2 มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู่ ใ นระดับ มาก และ
คุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ข้อเสนอแนะสาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต
2 มีดังนี้
1.1.1 ด้านภาวะผู้นาในระบบราชการ ผู้บริหารและครูจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ กับ นั กเรี ย นเนื่ องจากผลการศึกษา อยู่ ที่ เ ฉลี่ ย ต่ าสุ ดการที่ ผู้ บริห ารยึ ดกฎระเบียบมากเกิ นไปจะทาให้การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเหมือนเป็นการบังคับให้ปฏิบัติ อาจไม่เกิดความยั่งยืน
1.1.2 ด้านภาวะผู้นาเชิงจิตวิทยา ผู้บริหารและครูจะต้องเข้าใจและสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กนักเรียนและทาความเข้าใจ ให้กาลังใจแก่เด็กนักเรียนทุกคน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กับประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน
2.2 ควรหาความสาคัญของภาวะผู้นากับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อื่น ๆ เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัย ที่ค้นพบ เพื่อนาเสนอเป็นข้อมูลในการส่งเสริม
สนับสนุนในด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบั บนี้ ส าเร็ จลุ ล่วงเป็ นอย่ างดี ด้วยความกรุ ณาอย่างยิ่ง จากท่ านอาจารย์ที่ ปรึกษาคื อ
ดร.ทินกร พุลพุฒ ซึ่งเป็นผู้ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไขตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่างๆ อันทรงคุณค่าต่อการวิจัยด้วย
ความเมตตา-กรุ ณาปราณี ความห่ วงใยและให้ กาลั ง ใจ ตลอดระยะเวลาที่ ด าเนิ นการวิ จัย ผู้ วิจัย ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กรุณาให้
คาแนะนาเพิ่มเติมทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่านของสาขาบริหารการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนและส่งเสริมประสบการณ์ต่ างๆ
ให้จนสามารถสาเร็จการศึกษา ได้เป็นอย่างดียิ่ง

10 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562)

สุชาติ สิมลี และ ทินกร พูลพุฒ

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการตรวจแบบสอบถาม นอกจากนี้ข อขอบพระคุ ณผู้อานวยการเขตพื้นที่ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษานครสวรรค์ เ ขต 2 และผู้ อานวยการโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้กาลังใจเสมอมา รวมทั้งขอขอบพระคุณครูทุก
ท่านในสังกัดเขตพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ที่สละเวลาอันมีค่าในการให้
ข้อมูลและตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่ให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
คุณความดีหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบไว้เป็นเครื่องบูชาพระคุณ
กับครอบครัวภาระจาที่ได้ให้การเลี้ยงดู ให้การศึกษาและวางรากฐานชีวิต รวมทั้ง ครู อาจารย์ ทุกท่านผู้เป็นแรง
บันดาลใจที่สาคัญ ช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งประสบความสาเร็จมา ณ วันนี้
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