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ความคดิเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกดักองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร 

 
 

กนกภรณ์  ชา้งคนมี* 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาท
ของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกดั
กองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยจาํแนกตามเพศ และอาย ุกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีคือ ประชากร ไดแ้ก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกดักองการศึกษาเทศบาลนคร
สมุทรสาคร  จํานวน 144 คน สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภ ูมิมีค ่าความ เชื่อมัน่ เท ่ากบั   0.95   
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
 1) พบว่าความความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกดักองการศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ได้แก่  ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ดา้นความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย  ์   ดา้นใฝ่เรียนรู้  
ดา้นความอยู่อยา่งพอเพียง  ดา้นความมุ่งมั่นการทาํงาน  ดา้นรักความเป็นไทย   ดา้นความมีวินัย  
และดา้นความมีจิตสาธารณะ ตามลาํดบั โดยภาพรวมพบความแตกต่างรายดา้นความมีวินัย ดา้นใฝ่
เรียนรู้ ดา้นความอยูอ่ยา่งพอเพยีง ดา้นความมุ่งมัน่การทาํงาน ดา้นรักความเป็นไทย และดา้นความมี
จิตสาธารณะ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั.05  
 2) พบว่าครูที่มีเพศต่างกันมีความความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมพบความแตกต่างที่ดา้นความมีวินัย ดา้นความใฝ่เรียนรู้ และ
ดา้นรักความเป็นไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั.05    
 
*สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 



 3)พบว่าครูที่มีอายุต่างกันมีความความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมพบความแตกต่างที่ด้านความอยู่อย่างพอเพียงด้านความ
มุ่งมัน่การทาํงาน และดา้นความมีจิตสาธารณะ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  จึงนาํไปทาํ
การทดสอบรายคู่ โดยวธีิการของ Scheffe 

 
ค าส าคญั 
 บทบาทผูบ้ริหาร  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน เทศบาลนครสมุทรสาคร 

 
 
บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สังคมไทยกาํลังประสบปัญหาความเส่ือมโทรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรงและ
นบัวนัจะทวคีวามรุนแรงขึ้นอาทิการคอร์รัปชัน่ในทุกกลุ่มอาชีพความกา้วร้าวทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชน
และผูใ้หญ่การติดยาเสพติดซ่ึงระบาดเขา้ไปในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นปัญหาอาชญากรรม
ที่มากขึ้นทั้งทางปริมาณระดบัความรุนแรงและอายขุองผูก้ระทาผิดที่มีอายนุ้อยลงเป็นลาํดบัปัญหา
เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมติดเพือ่น(มัว่สุม) ใชอิ้นเตอร์เน็ตไม่เหมาะสมเสพส่ือไม่สร้างสรรคไ์ม่
สนใจเรียนไม่มีจิตสาธารณะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความบกพร่องของระบบการศึกษาที่ไดสู้ญเสียส่ิงที่
เรียกวา่กระบวนการขดัเกลา “ความเป็นมนุษย”์ ไปแลว้หรือมีอยูอ่ยา่งน้อยเต็มที ดงันั้น ในการมุ่ง
พฒันาคนจึงควรให้มีทั้ งความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม  อีกทั้ งแนวทางการพฒันาการวดัและ
ประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551
กาํหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทั้ง 8 ประการ ดงัน้ี 1) รัก
ชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  2) ซ่ือสัตย ์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะซ่ึงเป็นประเด็นที่ผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษา  ประกอบกบั
ในสภาพปัจจุบนั สถานศึกษาต่างๆ ยงัมุ่งเนน้ให้ความสาํคญัต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเป็นหลกัโดย
ไม่สอดแทรกเร่ือง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ ง 8 ประการน้ี  ทาํให้ผูเ้รียนขาดการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมโดยผา่นกระบวนการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ถา้สถานศึกษากระตุน้ ส่งเสริม 
จะทาํใหผู้เ้รียนซึมซบัความมีคุณธรรม จริยธรรมไดบ้า้งและช่วยพฒันาสถานศึกษาในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย  

 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาครจดั
การศึกษาตั้ งแต่ระดับชั้นปฐมวยัถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจาํนวน 6โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน



เทศบาลวดัเจษฎาราม(เชยวิทยาทาน) โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม โรงเรียนเทศบาลวดั
โกรกกราก(กรับวิทยาทาน) โรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชัย โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม(เป่ียม
วิทยาคม) และโรงเรียนวดัแหลมสุวรรณาราม   จากการสํารวจข้อมูลในระเบียนสะสมและ
พฤติกรรมของนักเรียน พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวแตกแยก  หยา่ร้าง  แยกกนัอยู ่ 
หรือยา้ยตามผูป้กครองเพื่อมาทาํงาน  ฐานะยากจน  ผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งทัว่ไปมีรายได้ไม่
แน่นอน  บางรายถึงกบัหาเชา้กินคํ่า  มีความรู้นอ้ย  ขาดการให้การอบรมเล้ียงดู  สั่งสอนบุตรหลาน  
จึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทาํให้โรงเรียนประสบปัญหาเก่ียวกับความ
ประพฤติของนักเรียน  เช่น  การขาดเรียนบ่อยๆ   การขาดความรับผิดชอบ   การมาโรงเรียนสาย   
การแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ   การไม่ทาํการบา้น  นักเรียนมีพฤติกรรมกา้วร้าว  ขาดความ
อดทน  ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม   พูดโกหก  ลกัขโมย  ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย    ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นแต่เป็น
พฤติกรรมที่ตอ้งแกไ้ขปรับปรุง  เพือ่ส่งผลต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียน   

จากปัญหาดังกล่าว ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ผูท้ี่ มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง คือผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะไดร่้วมกนัส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงคข์องนักเรียน เพื่อขดั
เกลาให้นักเรียนมีคุณภาพและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ  จึงได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับความ
คิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
เทศบาล สงักดักองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติผูเ้รียน                                                                                                                    

                                                                                                                            
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

   1. เพื่อศึกษาความศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร  สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร จาํนวน 8 ดา้น  1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  2)  ซ่ือสัตยสุ์จริต  3)  มีวินัย  4)  
ใฝ่เรียนรู้  5)  อยูอ่ยา่งพอเพยีง  6)  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 7)รักความเป็นไทย  และ 8)  มีจิตสาธารณะ 
    2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู ้บริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร  สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร จาํแนกตาม เพศ และอาย ุ
 
 
 



ขอบเขตการวิจัย 
             ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร  สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร จาํนวน 8 ดา้นไดแ้ก่   
            1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   
            2)  ซ่ือสตัยสุ์จริต   

3)  มีวนิยั   
4)  ใฝ่เรียนรู้   
5)  อยูอ่ยา่งพอเพยีง  

  6)  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  
7) รักความเป็นไทย   
8)  มีจิตสาธารณะ 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
1) ประชากร ได้แก่ ครูในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนคร

สมุทรสาคร จาํนวน 222 คน  โดยจาํแนกออกเป็น ครูโรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม(เป่ียมวิทยาคม) 
จาํนวน  47 คน ครูโรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชยั จาํนวน 45 คน ครูโรงเรียนเทศบาลวดัเจษฎาราม
(เชยวทิยาทาน) จาํนวน 37 คน ครูโรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม จาํนวน 36 คน ครูโรงเรียน
เทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม จาํนวน 32 คน และครูโรงเรียนเทศบาลวดัโกรกกราก(กรับวิทยาคม) 
จาํนวน 25 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือครูในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลนครสมุทรสาคร   โดยการประมาณค่าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง  Krejcie และ 

Morgan (อ้างถึงในคณาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง ,2556 หน้า 132)  โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน  

144  คน  เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถใหข้อ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1) ตวัแปรอิสระ (1)   เพศ    ชาย- หญิง 
                       (2)  อาย ุ   - อายตุ ํ่ากวา่  30  ปี    อาย ุ 31  -  40 ปี  และ อาย ุ 41 - 50  ปี 



 2) ตัวแปรตาม ได้แก่  ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู ้บริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร  สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร จาํนวน 8 ดา้นไดแ้ก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   2)  ซ่ือสัตยสุ์จริต   3)  มี
วินัย  4)  ใฝ่เรียนรู้   5)  อยูอ่ยา่งพอเพียง 6)  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  7) รักความเป็นไทย  8 )  มีจิต
สาธารณะ 
 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

ตอนที่ 1เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย     เพศ อาย ุ
วฒิุการศึกษา โรงเรียน ประสบการณ์ในการสอน แบบสอบถามสาํรวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของครูในการส่งเสริมคุณลกัษณะอัน
ประสงค์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร  ใน 8 ดา้น ดงัน้ี  1) ดา้นความรักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  2) ดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต 3) 
ดา้นความมีวินัย 4) ด้านความใฝ่เรียนรู้ 5) ด้านความอยู่อย่างพอเพียง 6) ด้านความมุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน7) ดา้นรักความเป็นไทย 8) ดา้นความมีจิตสาธารณะ    ดา้นละ 8 ขอ้ 
โดยใชเ้กณฑม์าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   ตามแบบของลิเคิร์ท    ดงัน้ี 

   5         หมายถึง  มากที่สุด 

   4         หมายถึง  มาก 

   3         หมายถึง  ปานกลาง 

   2         หมายถึง  นอ้ย 

   1         หมายถึง  นอ้ยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพจิารณาดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   หมาถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   หมาถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมาถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   หมาถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   หมาถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยมาก                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จดัระบบขอ้มูล ลงรหสั
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของครูที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัเพศและอายโุดย
หาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอผลในรูปของตารางประกอบการ
บรรยาย 

2. วเิคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะของ

นกัเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายขอ้ รายดา้น และ ภาพรวม 
แลว้นาํเสนอผลในรูปของตาราง จาํแนกตาม เพศและอาย ุ วเิคราะห์โดยค่า t-test แบบ Independent 

3. วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะของนกัเรียน จาํแนกตามเพศ และ อายโุดยทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

    1. ครูที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร  สังกดักองการศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร จาํนวน 8  ดา้น  แตกต่างกนั 

2. ครูที่มีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อ ต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร  สงักดักองการศึกษา เทศบาล
นครสมุทรสาคร จาํนวน 8  ดา้น  แตกต่างกนั 

                         
ผลการวิจัย 
        1) พบว่าความความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกดักองการศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 2)โดยภาพรวมพบความแตกต่างรายดา้นความมีวินัย 
ดา้นใฝ่เรียนรู้ ดา้นความอยูอ่ยา่งพอเพยีง ดา้นความมุ่งมัน่การทาํงาน ดา้นรักความเป็นไทย และดา้น
ความมีจิตสาธารณะ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั.05  3) พบว่าครูที่มีอายตุ่างกนัมี
ความความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สงักดักองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวม
พบความแตกต่างที่ด้านความอยู่อย่างพอเพียงด้านความมุ่งมั่นการทาํงาน และด้านความมีจิต
สาธารณะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 

 



อภปิรายผล 
จากการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคข์องนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกดักองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร 
พบวา่ ประเด็นที่น่าสนใจนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1.ความความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคร
สมุทรสาคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด จะกล่าวถึงภาพรวมในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ด้านที่ 1. ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ถึงมากที่สุด แสดงวา่ผูบ้ริหารมีการ ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรม เก่ียวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์อย่างสมํ่าเสมอและปลูกฝังให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริยข์องตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานเขียนของ วา่ที่ร้อยตรีหญิง 
นอ้งนุช ประสมคาํ ผลการศึกษาพบวา่ บทบาทของเยาวชนดีเด่นอาสาสมคัรใน งานพฒันาสังคม มี
บทบาทสาํคญัใน ๖ ดา้น คือ ๑) บทบาทต่อตนเอง ๒) บทบาท ๓) บทบาทต่อสังคม ๔) บทบาทต่อ
สถาบนั ๕) บทบาทต่อสถาบนั ศาสนา ๖) บทบาทต่อ สถาบนัพระมหากษตัริย ์เม่ือพิจารณาจาํแนก
ตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ดา้นที่ 2. ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพบว่า ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากที่สุด  แสดงวา่ ผูบ้ริหารมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียน มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัแยกแยะได้ ว่าส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมาน ชาลีเครือ ไดศ้ึกษาวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าค่านิยมเชิงสังคม
กบัความซ่ือสัตยโ์ดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนมธัยม ศึกษาปีที่ ๕ 
พบวา่ค่านิยมเชิงสงัคมมี ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความซ่ือสัตยน์ักเรียนที่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร
กบัจงัหวดัชยัภูมินักเรียนชายกบันักเรียนหญิงมีความซ่ือสัตยแ์ตกต่างกันแสดงว่า สภาพแวดลอม
ทางสงัคมและเพศน่าจะมี ผลต่อความซ่ือสตัยสุ์จริต เม่ือพจิารณาจาํแนกตามอาย ุพบว่า ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ดา้นที่ 3. ดา้นมีวนิยั  พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สุด  แสดงวา่ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีระเบียบวินัย โดยเร่ิมตั้งแต่ 
มาโรงเรียนให้ตรงเวลา เขา้เรียนให้ตรงเวลา ส่งงานให้ตรงเวลา และปฏิบติัตามกฏระเบียบของ
โรงเรียน โอภาส ยติกร ไดศ้ึกษาการพฒันา การดาํเนินงานเสริมสร้างความมีวินัยนักเรียน โรงเรียน
ชุมชน บา้นประโดก โคกไผ ่อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  เพือ่พฒันาการเสริมสร้างความมีวินัย
ของนกัเรียน 3 ดา้น  คือ ความสะอาด การเขา้แถวและการทาํความเคารพ โดยใชก้ลยทุธ์การพฒันา 



3 ประการ คือกิจกรรมรวมศิษยพ์ชิิต ส3 (ส-สะอาด) กิจกรรมประกวดระเบียบแถวและกิจกรรมการ 
ประกวดมารยาทไทยโดยใชว้ิจยัเชิงปฏิบตัิการ 4 ขั้น คือขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติั ขน้สังเกต และขั้น
สะทอ้นผล ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนขาดความสนใจในการรักษาความสะอาด ร่างกาย เส้ือผา้ 
รวมทั้งบริเวณโรงเรียน การเดินแถวไม่เป็นระเบียบ การทาํความเคารพไม่ถูกตอ้ง เม่ือพฒันาครบ 2 
วงรอบ ส่งผลให้นักเรียนมีลกัษณะตามตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี นักเรียนมีระเบียบวินัยดียิง่ขึ้นเม่ือ
พจิารณาจาํแนกตามอาย ุพบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ดา้นที่ 4. ดา้นใฝ่เรียนรู้ พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากที่สุด  แสดงวา่  ผูบ้ริหาร มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมที่ช่วยพฒันาการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียนเป็นอยา่งดี ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน
เขียนของสุจริต เพียรชอบ ที่ทาํการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของเยาวชนไทยพึงปรารถนา ผล
การศึกษาพบวา่ เยาวชนชายเป็นผูท้ี่สามารถตดัสินใจไดดี้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อยากรู้อยาก
เห็น ใคร่เรียนใครรู้ สมารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ความสุขมุรอบคอบ คิดอยา่งมีเหตุผล คิด
ดีคิดชอบ มองโลกในแง่ดี อยากรู้อยากเห็น ใคร่เรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ผลจากการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนระดับชั้นมัธยม และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  รายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นที่ 5. ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพยีง พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดับมากที่สุด  แสดงว่า  ผูบ้ริหาร มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียน รู้จกัการใชชี้วิต
อยา่งพอเพียง โดยนาํปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใชใ้นการเรียนการ
สอน และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่ามากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานเขียนของฉันทา อุดมสิน ได้
ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนักเรียนโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผลการวจิยัพบวา่ อาจารยแ์ละผูป้กครองมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะที่เป็นจริงอยูใ่นระดบัที่ดี  
อาจารยมี์ความคิดเห็นว่า ผูแ้กครองควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนทุกดา้น 
โดยเน้นการประหยดัไม่ใช่การฟุ่มเฟือย  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 ดา้นที่ 6. ดา้นมุ่งมัน่ในการทาํงาน  พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดับมาก ถึงมากที่สุด  แสดงว่า  ผูบ้ริหาร มีการส่งเสริมให้มุ่งมานะในการ
ทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นในบทเรียน หรือการทาํงานในดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานเขียนของสุจริต  
เพียรชอบ ได้ศึกษาคุณลักษณะของเยาวชนไทยที่พึงปรารถนา  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
คุณลกัษณะของเยาวชนไทย ที่พงึปรารถนา ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนชนชายเป็นผูท้ี่มีความหนัก
แน่น อดทน มีกาํลงัใจเขม้แข็ง มานะพยายาม ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆสามารถทาํงานร่วมกับ



ผูอ่ื้นไดดี้  เยาวชนหญิง เป็นผูท้ี่วางตนไดเ้หมาะสมตามกาลเทศะ สังคม และบุคคล สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั .05   
 ดา้นที่ 7. ดา้นรักความเป็นไทย  พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ถึงมากที่สุด  แสดงว่า  ผูบ้ริหาร มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียน รู้จกั
ความเป็นไทย ส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกบัประเพณีไทย และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของไทย
โดยเฉพาะดา้นมารยาทไทย แสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนนอ้มมีความเป็นไทยอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน
เขียนของ สิทธิศักด์ิ จินชัย ได้วิจัยเร่ืองการติดตามผลการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
ชยัภูมิ ผลการวิจยัพบว่าด้านน้ีภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 3โดยอันดบัแรกคือ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย สามารถปฏิบตัิตนในการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพอนามยัของตนเองและชุมชน 
เขา้ใจสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมชนบท ยกเวน้ดา้นเดียว มีทกัษะพื้นฐานในการประกอบ
สัมมาชีพ อยูใ่นระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 ดา้นที่ 8. ดา้นมีจิตสาธารณะ พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด  แสดงว่า  ผูบ้ริหาร มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีจิต
สาธารณะ โดยมีการร่วมมือกบัชุมชน จดัทาํโครงการต่างๆร่วมกบัชุมชนเพื่อให้ชุมชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน เช่น การจดัทาํโครงพฒันานํ้ าเสียตามลาํคลอง 
การรักษาความสะอาดในชุมชน การร่วมประเพณีต่างๆทางศาสนาและวฒันธรรมกับชุมชน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานเขียนของ สุนทรี จูงวงศ์สุข ได้ศึกษากระบวนการส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
ลกัษณะนิสัยจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เป็นงานวิจยัที่นาํกระบวนการส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างลกัษณะนิสัยจิตสาธารณะ ผลการศึกษา
พบวา่ กระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษาสามารถเสริมสร้างลกัษณะนิสัยการเป็นผูมี้จิตสาธารณะของ
ผูเ้รียนได ้คือมีความช่างสังเกต ไม่เห็นแก่ตวั รักษาประโยชน์ส่วนรวม และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 2. พบว่าครูที่มีเพศต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมพบความแตกต่างที่ดา้นมีวินัย ดา้นใฝ่เรียนรู้ และดา้นรัก
ความเป็นไทย อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อาจารยพ์งษ ์ 
คาํตัน๋ (2554: 111-115) ศึกษาการปฏิบตัิตนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงคข์อง



นกัเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที่มีเพศ ต่างกนั มี
ระดบัการ ปฏิบตัิตนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ ระดบั .05 
 3. พบว่าครูที่มีอายตุ่างกันมีความความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครสมุทรสาคร สังกดักองการศึกษา 
เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยภาพรวมพบความแตกต่างที่ด้านความอยู่อย่างพอเพียง ด้านความ
มุ่งมัน่การทาํงาน และดา้นความมีจิตสาธารณะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อนัเน่ืองมาจาก
ครูที่อายตุ่างกนั ยอ่มมีประสบการณ์การทาํงานที่มากน้อยต่างกนั ส่วนมากแลว้จะพบว่าครูที่มีอายุ
น้อยมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านความอยู่อย่างพอเพียง ความมุ่งมั่นการทาํงาน ด้านความมีจิต
สาธารณะ นอ้ยกวา่ครูที่มีอายมุาก   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํวจิยัไปใช ้
1.1 ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญัในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นความรักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์โดยการเคารพสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ประเด็นน้ีจึงเป็นเร่ืองสาํคญัที่ปล่อยผา่นละเลยไม่ได ้
1.2 ดา้นความซ่ือสตัย ์ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต หาแนวทางมาพฒันา
เก่ียวกบัการส่งเสริมความซ่ือสัตยใ์ห้แก่นักเรียน  เพราะความไม่ซ่ือสัตย ์จะสร้างความเดือดร้อน
ใหแ้ก่ตวันกัเรียนเอง และเม่ือโตขึ้นไป ก็จะกลายเป็นปัญหาของสงัคม 
1.3 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมดา้นความมีวินัยของผูเ้รียน โดยอาจจะเร่ิมจากเร่ืองง่ายๆก่อน เช่น การ
ปลูกฝังใหน้กัเรียนมาเรียนแต่เชา้ ทนัเขา้แถวเคารพธงชาติ  ซ่ึงการส่งเสริมดา้นน้ีจะสร้างความเป็น
ระเบียบ ความเหมาะสมใหเ้กิดขึ้นกบัตวันกัเรียน และโรงเรียน 
1.4 ด้านความใฝ่เรียนรู้ ผูบ้ริหารควรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่นการจดั
โครงการทศันศึกษาตามสถานที่สาํคญัต่างๆ  
1.5 ดา้นการอยูอ่ยา่งพอเพยีง ผูบ้ริหารอาจจะส่งเสริมจากเร่ืองง่ายๆก่อน เช่นการรณรงคป์ระหยดันํ้ า
ไฟ การรีไซเคิลส่ิงของ เพือ่เป็นแนวทางปลูกฝังใหน้กัเรียนรู้จกัใชชี้วติอยา่งพอเพยีง 
1.6 ดา้นความมุ่งมัน่ในการทาํงาน ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบในการทาํงาน ส่งงานให้
ทนัเวลาตามที่กาํหนด อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 



1.7 การส่งเสริมด้านรักความเป็นไทย อาจจะใช้วิธีการส่งเสริมโดยการสนับสนุนโครงการให้
นักเรียนเขา้ร่วมทาํกิจกรรมเก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนมีความหวง
แหนในภูมิปัญญาไทย 
1.8 ดา้นมีจิตสาธารณะ ควรส่งเสริมการจดัอบรมส่งสอนถึงความมีจิตสาธารณะในการให้ความช่วย
แก่เพื่อน ครูซ่ึงจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ตวันักเรียน 
โรงเรียน และสงัคมต่อไป 
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