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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ ก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 20 คน และครูผู้สอน จานวน 132 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน ของโรงเรียน ขนาดเล็กในอาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ และนาเสนอข้อมูล
เป็นประเด็นประกอบบรรยายซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมผู้เรียนโดยสอดแทรกจริยธรรมทุกกลุ่มสาระ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาด้านจริยธรรมของโรงเรียนสม่าเสมอ โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
จริยธรรมนักเรียนผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเป็นผู้มีจริยธรรม โรงเรียนมีการยกย่องชมเชย
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม โรงเรียนให้บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมทุกวันพระโดยนาพระที่เป็นเจ้า
อาวาสและครูสอนศาสนาประจาวัดในหมู่บ้าน มาแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
โรงเรียนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนด้านงานจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมด้านจริยธรรมนักเรียน
โดยมีคณะกรรมการนักเรียน เป็นแกนน า คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมจริยธรรมที่ดี
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านจริยธรรมของโรงเรียนสม่าเสมอ กิจกรรมการดาเนินงานจริยธรรมของ
โรงเรียน มีความสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนมีการปลูกฝังนักเรียนด้านการเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี
โรงเรียนมีการประกาศและยกย่องชมเชยนักเรียนที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิ บัติตนเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี
ครูมีการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความกตัญญู โรงเรียนมีรูปแบบการรายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านจริยธรรม
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นักเรีย นและโรงเรี ยนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการดาเนินงานด้านจริยธรรม
นักเรียน ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะมีความสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่า ครู มีไม่เพียงพอต่องานด้าน
จริยธรรมนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน บางคนตระหนักและให้ความสาคัญกับหน้าที่
น้อย นักเรียนขาดความกล้าแสดงออก หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรจริยธรรมนักเรียนบางกิจกรรมไม่ ตรง
กับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียน และรูปแบบการประเมินผลการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนไม่มี
ความหลากหลาย แต่โดยภาพรวมของการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน ขนาดเล็ก อยู่ในระดับดี
มาก
คาสาคัญ
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
Abstract
The objective of this study was to review the ethical operations of the students in small
schools, Mae Chaem district, Chiang Mai province. The study data was collected by questionnaire
and in depth interview. The questionnaire was done with the 152 people study population
consisting of 20 school administrators and 132 teachers who worked in the academic year 2013
of the small schools in Mae Chaem district, Chiang Mai province. In addition, the in –depth
interview was conducted with 20 school administrators and teachers. The collected data was
analyzed by frequency, and percentage and was presented to be supportive content. The
descriptive data was summarized as follow. Most of the questionnaire respondents thought that
the schools set teaching and learning activities for students by inserting ethics to all learning
strands and all students regularly attended ethical development activities. The schools set
structure and delegated the responsible person to operate students’ ethical activities. School
administrators were good model in the aspect of ethics as well as teachers, consequently, the
schools appraised the personnel who were ethical model. On Buddhist Holy Day the school had
an activity which provided monks to teach Dhamma for students. The schools elected students’
committee to work on ethical aspect and to be leaders in following ethical practice. All students
regularly attended the schools’ ethical activities and the ethical operations of the schools were
consistent to the schools’ philosophy. The schools taught students to be ethical and appraised
students who behaved ethically. The teachers also taught students to be grateful. The schools
had a model to report and summarize the ethical operations for students, including evaluate
desirable characteristics of students after operated students’ ethical works. For the problems and
suggestions, they were consistent to the data from in depth interview and it was found that the
teacher number was insufficient to work on students’ ethical aspects. Office of the Basic Education
Commission was slightly aware and saw it less important. Additionally, the students were shy to
present themselves and some of the ethical activities were inconsistent to the curriculum and
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extra curriculum. Also, the students’ way of living and believes and the evaluation model were
not various. However, overall ethical operations of the schools was in very good level.
Keywords
Student Ethics Performance, Small School,
บทนา
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นั้นจัดเป็นโรงเรียนที่ประสบปัญหา
หลายด้าน อาทิตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมมี ความยากลาบาก บุคลากรในโรงเรียน
มีจานวนน้อยและมีการโยกย้ายบ่อย ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นมีจานวนน้อย สภาพแวดล้อม
บริ บ ททางสั ง คมของโรงเรี ย นนั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามชาติ พั น ธุ์ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมประเพณี
ของแต่ละชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (2556,7) ได้ให้ข้อมูล
ด้านปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สรุปภาพรวมได้ดังนี้ คือ โรงเรียนขนาดเล็ ก
มีจ านวนมาก คิดเป็ น ร้ อยละ 62.13 ทาให้ การบริห ารจั ดการไม่ครอบคลุ มทั่ว ถึง งบประมาณมีจานวนจากั ด
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทาให้โรงเรียนไม่สามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการได้เท่าที่ควร และ
บุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอ ครู ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้ จึงส่งผลต่อคุณภาพการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งสอดคล้องกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (2549, 27-29)ได้ศึกษาสภาพปัญหา
การสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน พบว่า เครื่องมือหรือสื่อการสอนไม่พร้อม และการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึ ก ษาไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ปั ญ หาด้ า นเนื้ อ หาการสอนขาดการร่ ว มสมั ย
ไม่สามารถสอนได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพโลกาภิวัตน์ที่มีประเด็นทางจริยธรรมใหม่ ๆ ส่งผลให้การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของชุมชนและสังคมได้เท่าทัน
ปัญหาด้านการไม่ได้ใช้จุดแกร่งด้านศักยภาพและทรัพยากรของสถานศึก ษาและชุมชนให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด
การขาดการระดมความร่วมมือหรือทรัพยากรร่วมจากภาคีภายนอก สภาพการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้บูรณาการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบองค์รวม ครูผู้สอนขาดทักษะการสอนในเชิงประยุกต์ ครูมีภาระงาน
มาก ทั้งด้านการสอนวิชาการ การดูแลเด็กและงานอื่นๆ ส่งผลให้การที่ครูต้องมารับผิดชอบการสอนด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมนั้ น ไม่มีเวลาเพีย งพอ โดยเฉพาะกลุ่ มเด็กที่มี ปัญหาทางพฤติ กรรมจะไม่ ได้รั บการดูแลอย่างทั่ว ถึ ง
โดยสถานศึกษาเองมิได้มีระบบสนับสนุนรองรับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมมากเท่าที่ควร ครูต้องทาเองใน
ทุกขั้นตอน ปัญหาด้านการพัฒนากลุ่มเด็กมีปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมากในการ
แก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้ และการให้ครูต่างคนต่างดาเนินการนั้น ทาให้จะมีความจากัดและหลายกรณีไม่สามารถทาได้
สาเร็จ เนื่องด้วยครูขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอ ต้อ งใช้ทรัพยากรมากโดยเฉพาะทรัพยากรในรูปแบบของเวลา
และครูสอนคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในการสอนคุณธรรมจริยธรรม ไม่ได้จบในด้านนี้โดยตรง
ซึ่งอาจทาให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ อันเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และปัจจุบันวิถีชีวิตของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเดิมเป็นสังคม
ที่มีการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยแบ่งปันซึ่งกันและกัน เริ่มกลายเป็นสังคมที่มีการเห็นแก่ตัว แบ่งพรรค
แบ่ ง พวก อั น ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมด้ า นจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น นั ก เรี ย นเริ่ ม มี พ ฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว ไม่ เ ชื่ อ ฟั ง
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ครูบาอาจารย์ ไม่ค่อยมีสามาคารวะจึงทาให้จริยธรรมนักเรียนต่าลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการดาเนินงานด้าน
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน เพราะการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมสาคัญที่โรงเรียนจะต้องจัด
ขึ้นภายใต้ข้อจากัดดั งกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพตาม ที่แผนการศึกษาแห่งชาติได้
ตั้งเป้าหมายไว้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
อ าเภอแม่ แ จ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6
เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
อาเภอแม่แจ่ ม จั งหวัดเชีย งใหม่ในปี การศึกษา 2556 ประกอบด้ว ย ผู้ บริห ารจานวน 20 คน และครูผู้ ส อน
จานวน 132 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 152 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาละ 1 คน และครูผู้สอนเครือข่ายละ 3 คน โดยคัดเลือกจากครูที่รับผิดชอบงานจริยธรรมนักเรียน
จานวนเครือข่าย 5 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี้เ ป็ นแบบสอบถาม มี 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เป็นแบบสารวจรายการ ตอนที่ 2 การดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ในด้านกระบวนการการกาหนดปรัชญา นโยบายและ
เป้าหมายของโรงเรียน การจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนและการพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน การจัดตั้งองค์กรนักเรียน การจัดกิจกรรมหลั กสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาจริยธร รม
นักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประเมินผล ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ การดาเนินงาน
ด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
โดยทั้งหมดได้ยืนยันว่าเครื่องมือฉบับดังกล่าวมีความตรงทางเชิงเนื้อหาแล้ว จากนั้นจึงนาไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และนามาวิเคราะห์หาค่า ความเชื่อมั่น
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9326
2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 7 ด้าน คือ ในด้านกระบวนกานการกาหนดปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน
การจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนและการพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองและชุมชน การจัดตั้ง
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องค์กรนักเรียน การจัดกิจกรรมหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และการประเมินผล
การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ได้นาไปทดลองสัมภาษณ์กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน 7 คน โดยแบ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จานวน 2 คน และครูผู้สอน จานวน 5 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทั้งสิ้น จานวน 152 คน และ
ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งสิ้น จานวน 152 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจ านวน 5 คน ครู ผู้ ส อนจ านวน 15 คน
โดยคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 1 คน ครูผู้สอนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาละ 3 คน ซึ่งได้นัดหมายและทาการสัมภาษณ์โดยการจดบันทึกและบันทึกเสียง เมื่อทาการสั มภาษณ์
เสร็จแล้ว จึงทาการถอดเสียงและบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค วามถี่ ร้ อ ยละ และน าเสนอในรูป ข้ อ ความกึ่ ง ตาราง
ประกอบคาบรรยาย
4.2 แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย ได้ จ ากการจดบั น ทึ ก และบั น ทึ ก เสี ย ง เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 7 ด้าน และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบประเด็นประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 152 คน เป็นเพศหญิง จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.95
และเป็นเพศชายจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.05 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด
จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32
ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 113 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.34
ระดับ ปริ ญญาโท จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.66 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีตาแหน่งเป็น
ข้าราชการครู จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 63.81 ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานราชการ จานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.16 และมีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10 ปีมากที่สุด จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ
55.92 และ 10-20 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32
1.2. การดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ทั้ง 7 ด้าน คือ
1.2.1 ด้านกระบวนการกาหนดปรัชญานโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน ข้อที่มีร้อยละการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมผู้เรียนโดยสอดแทรกจริยธรรมทุกกลุ่ม
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สาระ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ โรงเรียนได้นาหลักธรรมของศาสนาพุทธและศาสนาที่นักเรียนนับถือไปใช้
ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนและโรงเรี ยนพร้อมให้การสนับสนุนทั้งต่อครู และนักเรียนในการทากิจกรรมต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 98.68 ส่วนข้อที่มี ร้อยละการไม่ปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วน
ร่วมการวางเป้าหมายในการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 6.58 รองลงมาคือโรงเรียน มีการแจ้งนโยบาย
ในการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียนร้อยละ 5.92
1.2.2 ด้านการจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนและพัฒนาบุคลากร ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ
โรงเรีย นมีการจัดโครงสร้างและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียน ผู้บริหารและครูเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการเป็นผู้มีจริยธรรม และโรงเรียนมีการยกย่ องชมเชยบุคลากรที่เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม
ร้อยละ 99.34 รองลงมาคือ โรงเรี ย นมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียน
ผู้บริหารเป็นผู้นาในการพัฒนาตนเองของครู ในด้านจริยธรรมและโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมให้แก่
บุคลากรในด้านการปฏิบั ติศาสนกิจ และเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตแก่นักเรียน ร้อยละ 98.03 ส่วนข้อที่มี
ร้ อ ยละการไม่ ป ฏิ บั ติ สู ง สุ ด คื อ โรงเรี ย นให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 3.95 รองลงมา คือ โรงเรียนมีฝ่ายที่ดาเนินงาน
ด้านจริ ยธรรมนักเรียนในโรงเรียนโรงเรี ยนมีการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจด้วยตนเอง และโรงเรียน
มีกิจกรรมอบรมแกนนานักเรียนด้านจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 2.63
1.2.3 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ
โรงเรียนให้บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมทุกวันพระโดยนาพระ และครูคาสอนศาสนา มาแสดงพระธรรมเทศนา
ร้อยละ 99.34 รองลงมาคือโรงเรียนให้ความร่วมมื อกับวัดและชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ และเตรียมการในด้านการเนินงานจริยธรรมนักเรียน โรงเรีย น บ้าน วัด และชุมชน
มีการดาเนินงานร่วมกันในวันสาคัญทางศาสนา โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของวัด และชุมชน เช่น
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรืองานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้น และโรงเรียนมีการจัดให้นักเรียนเข้าค่าย
จริยธรรมร่วมกับองค์กรและชุมชน ร้อยละ 98.68 ส่วนข้อที่มี ร้อยละการไม่ปฏิบัติสูงสุด คือ โรงเรียนยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ปกครองหรือชุมชนที่เป็นแบบอย่างในการทาความดี ร้อยละ 4.61 รองลงมา คือโรงเรียนมีการจัด
ประชุมด้านการดาเนินงาน ด้านจริยธรรมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 3.29
1.2.4 ด้านการจั ดตั้งองค์กรนักเรียน ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ โรงเรียนจัดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนด้านงานจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมด้านการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียน
โดยให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นแกนนา และคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้นาในการทากิจกรรมจริยธรรมที่ดี
ร้อยละ 98.68 รองลงมา คือคณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทในการช่วยงานโรงเรียนด้านการดาเนินงานจริยธรรม
นักเรียน และประธานนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการนักเรียนด้านงานจริยธรรมนักเรียน
ร้อยละ 98.03 ส่วนข้อที่มีร้อยละการไม่ปฏิบัติสูงสุด คือ คณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทในการช่วยงานโรงเรียน
ด้านการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียน และประธานนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการนักเรียน
ด้านงานจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 1.97
1.2.5 ด้านการจัดกิจกรรมหลักสู ตรให้ สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาจริยธรรมนักเรียน
ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านจริยธรรมของโรงเรียนสม่าเสมอ
ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีการสอดแทรกจริยธรรม และทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ร้อยละ 99.34 ส่วนข้อที่มีร้อยละการไม่ปฏิบัติสูงสุด คือ หลักสูตรสถานศึกษา
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มีความสอดคล้องกับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียน ร้อยละ 4.61 รองลงมา คือโรงเรียนมีการบูรณาการ
การสอนทุกกลุ่มสาระในด้านจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 1.9
1.2.6 ด้ านการจั ดกิ จ กรรมเสริ ม หลั กสู ต ร ข้ อ ที่มี ร้ อยละการปฏิ บั ติสู ง สุ ด คื อ กิ จกรรมการ
ดาเนินงานด้านจริยธรรมของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนมีการปลูกฝังนักเรียนด้าน
การเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีโรงเรียนมีการประกาศและยกย่องชมเชยนักเรียนที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี ครูมีการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความกตัญญู ร้อยละ 99.34 รองลงมา คือ โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน ครูให้ความสาคัญในการ
ปฏิบัติเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าการเป็นผู้มีจริยธรรม
ที่ดีร้อยละ 98.03 ส่วนข้อที่มีร้อยละการไม่ปฏิบัติสูงสุด คือ ครูให้ความสาคัญกับกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของ
นักเรียน ร้อยละ 2.63 รองลงมา คือ โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ด้านจริย ธรรมนักเรีย น ครูให้ความส าคัญ ในการในการปฏิบัติตนเป็นผู้ มีจริยธรรมที่ ดีของนักเรียนสม่าเสมอ
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าการเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี ร้อยละ 1.97
1.2.7 ด้านการประเมินผล ข้อที่มีร้อยละการปฏิบัติสูงสุด คือ โรงเรียนมีรูปแบบการรายงาน
สรุปผลการดาเนินงานด้านจริยธรรมชัดเจนและโรงเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
หลั ง การด าเนิ น ด้ านจริ ย ธรรมนั กเรี ย น ร้ อยละ 98.03 รองลงมาคื อโรงเรีย นมี แบบประเมิน ผลตามตัว ชี้วั ด
ตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมด้านการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียนได้ดาเนินการตามแผน
ที่วางไว้ โรงเรียนมีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนตามสภาพจริง โรงเรียนมีการวิเคราะห์
และน าผลการวิเคราะห์มาปรับ ปรุ งการดาเนินงานด้านจริย ธรรมนักเรียน ร้อยละ 97.37 ส่ ว นข้อที่มีร้อยละ
การไม่ปฏิบัติสูงสุด คือ โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมนักเรียนที่หลากหลาย ร้อยละ 4.61
รองลง คือ มาโรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน ร้อยละ 3.95
1.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ การดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1.3.1 ด้านการจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนและพัฒนาบุคลากร ด้านปัญหา พบว่า ครูในโรงเรียนมีไม่
เพียงพอ ข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรครูให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
1.3.2 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ด้านปัญหา พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบางท่าน ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และให้ความสาคัญในบทบาทหน้าที่น้อย
ข้ อ เสนอแนะ คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรแจ้ ง ชี้ แ จงท าความเข้ า ใจเรื่ อ งบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยการประชุมและจัดทาเป็นเอกสารประกอบการศึกษา
1.3.3 ด้านการจัดตั้งองค์กรนักเรียน ด้านปัญหา พบว่า นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ขาดความ
มั่นใจในตนเอง ข้อเสนอแนะ คือ ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกมากขึ้น และโรงเรียนควรจัด
กิจกรรมที่ฝึกภาวะความเป็นผู้นาของนักเรียนให้มากขึ้น
1.3.4 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
การพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ด้านปัญหา พบว่า การจัดกิจกรรมในหลักสูตรบางโรงเรียน บางกิจกรรมไม่ตรงกับ
หลั ก ความเชื่ อ และวิ ถี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย น ข้ อ เสนอแนะ คื อ โรงเรี ย นควรจั ด ท าหลั ก สู ต รกิ จ กรรมให้ ต รงกั บ
หลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียน เป็นรายบกลุ่มตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ
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1.3.5 ด้ า นการประเมิ น ผล ด้ า นปั ญ หา พบว่ า โรงเรี ย นยั ง ไม่ มี รู ป แบบการ ประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานด้ า นจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นที่ ห ลากหลาย ข้ อ เสนอแนะ คื อ โรงเรี ย นควรใช้ รู ป แบบประเมิ น ผล
ที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผล
2. ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
ด้านวิธีการศึกษาสภาพปัญหาด้านจริยธรรมนักเรียนเพื่อกาหนดปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของ
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนมอบหมายให้ครูทุกคนร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ครูช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียนโดยการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมนักเรียน แล้วกาหนดเป็นปรัชญา นโยบาย
และเป้าหมายของโรงเรียนไม่พบปัญหา ด้านเกี่ยวกับวิธีการศึกษาสภาพปัญหาด้านจริยธรรมนักเรียน เพื่อกาหนด
ปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน
ด้านวิธีการจัดตั้งองค์และการพัฒนาบุคลากรด้านงานจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน พบว่า โรงเรียน
ใช้วิธีการมอบหมายให้ ครูวิชาการและครูกิจการนักเรียน เป็นหัว หน้าในการจัดตั้งองค์กรและพัฒนาบุคลากร
ด้านจริยธรรมนักเรียน โดยยึดหลักธรรมคาสอนของศาสนามาเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาบุคลากรนั้นจะให้ทั้งครูและ
นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มอบรมพั ฒ นาตนด้ า นจริ ย ธรรม ตามแต่ โ อกาสที่ มี ก ารอบรม ปั ญ หาที่ พ บ คื อ ในโรงเรี ย น
มีไ ม่เ พี ย งพอ จึ ง ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นจริ ยธรรมนัก เรี ย นในโรงเรี ยน เนื่ องจากครู มี ภ าระงานอื่ นมาก
โดยเฉพาะโรงเรี ย นที่ มี ค รู โ ยกย้ า ยบ่ อ ย ท าให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
ครู ข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรให้ครูรับผิดชอบร่วมกันแบบบูรณาการงานด้านจริยธรรมนักเรียน
ด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชน พบว่ า โรงเรี ย นใช้ ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน ปัญหาที่พบ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบางคนไม่เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตน และให้ความสาคัญในบทบาทหน้าที่น้อย ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรแจ้งชี้ แจงทา
ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยการแจ้งในที่ประชุมและ
จัดทาแจกเป็นเอกสารประกอบการศึกษา
ด้านวิธีการจัดตั้งองค์กรนักเรียนที่รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมนักเรียน พบว่า โรงเรียนใช้วิธีการจัดตั้ง
องค์กรนักเรียน โดยมอบหมายให้ครูวิชาการและครูกิจการนักเรียนเป็นหัวหน้าทีมงาน ในการจัดตั้งองค์กรนักเรียน
ด้านปัญหา พบว่า นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจในตนเอง จึงทาให้คณะกรรมการสภานักเรียนนั้น
ถูกจัดตั้งโดยครูเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากความสมัครใจของนักเรียน ข้อเสนอแนะ คื อ ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้เรียนได้กล้าแสดงความคิด กล้าแสดงออกให้มากขึ้น โดยการสอนแบบบูรณาการเข้าไปในทุกสาระการเรียนรู้
และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ฝึกภาวะความเป็นผู้นาของนักเรียนให้มากขึ้น
ด้านจั ด การกิจ กรรมหลั ก สู ตรให้ ส อดคล้ องกับเป้า หมายการพัฒ นาจริยธรรมของนั กเรียน พบว่ า
โรงเรียนจะมีการสอนจริยธรรมให้นักเรียนโดยมอบหมายให้ครูสอนจริยธรรมสอนสอดแทรกเข้าไปในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยยึดนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักด้วย คือ ให้โรงเรียนสอนจริยธรรมในลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ
สาหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาพุทธ ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนนับถือศาสนาอื่น ก็ให้สอนจริยธรรมนักเรียน
ตามหลักคาสอนของศาสนาที่นักเรียนนับถือ ด้านปัญหา พบว่า โรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาที่หลากหลายนั้น
การจัดกิจกรรมในหลักสูตรไม่ตรงกับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียน ข้อเสนอแนะ คือ โรงเรีย นควรจัดทา
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หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมให้ตรงกับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียนตามศาสนาที่
นักเรียนนับถือ และควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและตัวแทนชุมชนร่วมจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ด้า นการจั ด กิจ กรรมเสริ ม หลั กสู ต รด้ านงานจริย ธรรมนัก เรี ยน พบว่า โรงเรี ยนมีก ารจัด กิจ กรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักเรียนทุกโรงเรียน และนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ
ร่วมกับชุมชนสม่าเสมอ ด้านปัญหา พบว่า โรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาที่หลากหลายนั้น การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไม่ตรงกับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียน ข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
แบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมให้ตรงกับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียนตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ
ด้ า นการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น พบว่ า โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานด้ า นจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นทุ ก โรงเรี ย น โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารประเมิ น หลั ง สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา
มีการประเมินผลในลักษณะมอบหมายให้ครูที่รับผิดชอบโครงการเป็นผู้จัดทารายงานผลเป็นรูปเล่ม แล้วนาเสนอให้
ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ และมีโรงเรีย นส่วนน้อยที่มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียน
ในลักษณะที่มอบหมายให้ครูที่รับผิดชอบ ติดคาม ประเมินผลเป็นระยะ และจัดทาเป็นรูปเล่ม หลังสิ้นปีการศึกษา
เมื่อมีการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จะมีการนาแจ้งผลการดาเนินงาน
ด้ า นจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ และให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ น าผล
การประเมินไปปรั บ ปรุ งพัฒ นากิจ กรรมในปีต่อไป ด้านปัญหา พบว่า โรงเรียนยังไม่มีรูปแบบการประเมินผล
การด าเนิ น งานด้ านจริ ย ธรรมนั กเรี ย นที่ ห ลากหลาย ส่ ว นใหญ่จ ะให้ ค รูที่ รับ ผิ ด ชอบโครงการเป็ นผู้ ประเมิ น
แต่เพียงผู้เดียว ข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรใช้รูปแบบประเมินผล ที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
มีส่ ว นร่ วมในการประเมินผล ทั้งครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการครู ในโรงเรียน ตัว แทนนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ให้โรงเรียนออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
จริยธรรมนักเรียน อันจะส่งผลให้การประเมินผลงานด้านการดาเนินงานด้านจริยธรรมมีประสิทธิภาพและเกิด
คุณภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการด าเนิ น งานด้ า นจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก อ าเภอแม่ แ จ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใ หม่
ด้านที่มีร้อยละของการดาเนินงานสูงสุด คือ ด้านกระบวนการกาหนดปรัชญา นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
ข้อที่มีร้อยละสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมผู้เรียนโดยสอดแทรกจริยธรรม
ทุกกลุ่มสาระ และด้านการจัดกิจกรรมหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ข้อที่มี
ร้อยละสูงสุด คือ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านจริยธรรมของโรงเรียนสม่าเสมอ และการดาเนินการ
ในด้า นอื่ น ๆ นั้ น ได้ด าเนิ น การอยู่ ในระดับ ที่ดี มาก ซึ่ งสอดคล้ องกับ พัฒ นา ว่ องธนาการ (2551) ที่ ได้ ศึก ษา
เรื่อง การดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนโกวิทธารงเชียงใหม่ พบว่า ทุกกิจกรรมที่
โรงเรียนได้ดาเนินการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้น มีระดับการดาเนินงานอยู่ในระดับมากโดยทุกกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่เน้นในการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก เรียน และสอดคล้องกับปรัชญา
ของโรงเรียน นอกจากนั้นแล้ว มิตร ดาราฉาย (2553) ได้ศึกษา เรื่อง การดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนวัดบางยาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า งานทุกด้าน
มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านการกาหนดปรัช ญา เป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด นอกจากนี้
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ยังสอดคล้องกับ พจนีย์ แพ่งศรีสาร (2547) ที่ได้ศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โรงเรี ยนมีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่ชัดเจนมาก การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความเหมาะสม
และผลผลิตนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมระดับมาก ส่วนปัญหาการดาเนินงาน
ด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครูในโรงเรียนมีไม่เพียงพอ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาบางคนไม่ เ ข้ า ใจในหน้ า ที่ แ ละให้ ค วามส าคั ญ กั บ หน้ า ที่ น้ อ ย นั ก เรี ย นขาด
ความกล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจในตนเอง กิจกรรมหลักสูตรบางกิจกรรมไม่ตรงตามหลักความเชื่อและวิถีชีวิต
ของนักเรียน และรูปแบบการประเมินผลการดาเนินงานด้านจริยธรรมไม่มีความหลากหลาย จึงส่งผลต่อคุณภาพ
การดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ( 2549,
27-29) ซึ่งได้ศึกษาสภาพปัญหาการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน พบว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับการขาดประสิ ทธิผลและคุณภาพในการจัดการสอน โดยกล่าวว่าปัญหาด้านประสิทธิผลและคุณภาพ
ในการจัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมุ่งผลิตคนเก่งมากกว่าคนดี การไม่ได้มุ่งการสอนการใช้ เหตุผล
เชิงจริยธรรมแต่เป็นลักษณะการท่องจา การสอนเป็นลักษณะยัดเยียดความรู้ ไม่เน้นการปฏิบัติเท่าที่ควร ผู้เรียน
แทบไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมเลือกกิจกรรมที่ตนสนใจ การขาดการบูรณาการการสอนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาอื่น
การสอนขาดความน่าสนใจ เนื้อหาการสอนขาดความร่วมสมัย ผู้สอนมีคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอสาหรับการสอน
คุณธรรมจริยธรรม เครื่องมือหรือสื่อการสอนไม่พร้อม และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาไม่เอื้ออานวยต่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ขณะเดี ย วกั น สอดคล้ อ งกั บ อุ ด ม หนู ท อง (2518) ได้ ศึ ก ษา ทั ศ นคติ ข องครู
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีต่อกิจกรรมนักเรียน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีชั่วโมงสอน
และมี ง านส่ ว นตั ว มากเกิ น ไป ขาดผู้ ป ระสานงานที่ ดี นอกจากนั้ น แล้ ว สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พระมหาวรพงษ์ วรเมธี (2544) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั ญ หาการเรี ย นการสอนวิ ช าจริ ย ศึ กษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5-6
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ครูขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ความสามารถทางวิชาจริยศึกษา
ขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย ขาดแคลนห้องเรียนในการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษา ครูขาดความรู้และทักษะการ
สร้างเครื่องมือและวิธีวัด และประเมินผล ส่วนปัญหาด้านการจัดกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่พบว่า การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่ตรงตามหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้เรียนนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพ
สัตยานนท์ (2517) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาที่มีผลต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า
เวลาการจัดกิจกรรมมีน้อยเกินไป กิจกรรมบางอย่างไม่น่าสนใจและน่ าเบื่อ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์
แก้วทาและคณะ (2555) ได้ศึกษา เรื่องแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
มัธ ยมศึกษา จั งหวัดพิจิ ตร พบว่า ปัญหาด้านการติดตามประเมินผล คือ การประเมินผลการพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน บุคลากรไม่ทราบขอบเขตงาน
และบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหาการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านการจัดตั้งองค์กรและพัฒนาบุคลากรในโรงเรีย น หน่วยงานต้นสังกัด
ควรจัดสรรครูให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนและควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
สมศรี พิชัยธรรม (2444) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกัดสานักงานประถมศึกษา จังหวัดตาก
พบว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานโดยคานึงถึงความต้องการ ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร มีการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ทางด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา
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ควรแจ้ง ชี้แจง ทาความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยการ
ประชุมและจัดทาเป็นเอกสารประกอบการศึกษา และยังสอดคล้องกับสถาบันอนาคตเพื่อการพัฒนา (2549, 34)
ได้นาเสนอรูปแบบการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมว่า สถานศึกษาต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อมีส่วนในการพิจารณาการใช้และการจัดทรัพยากรและระดมทรั พยากรในการ
จัดการสอนคุณธรรมจริยธรรม และต้องพัฒนากลุ่มผู้ปกครองเครือข่ายหรือกลุ่มสมาคมที่เข้มแข็ง เพื่อมีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็น ผลักดัน ระดมทรัพยากร และให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน ให้ผู้ปกครองหรือคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าไปมีส่วนเป็นที่ปรึกษา
นอกจากนี้ ยั งสอดคล้ องกับ ญาตาวี สุ ภ าพกิจ (2553) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณภาพเด็กใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้
ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม ครู ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ควรมี ก าร
ประสานกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ส่วนการจัดตั้งองค์กรนักเรียน ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้กล้า
แสดงออกมากขึ้น และโรงเรี ยนควรจั ดกิจกรรมที่ฝึกภาวะความเป็นผู้นาของนักเรียนให้ ม ากขึ้น ด้านการจัด
กิจกรรมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนนั้น โรงเรียน
ควรจัดทาหลักสูตรกิจกรรมให้ตรงกับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียนเป็นรายกลุ่มตามศาสนาที่ นักเรียนนับ
ถือ ซึ่งสอดคล้องกับ ดารง ประเสริฐกุล (2542, 64-65) ให้หลักการว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูอาจารย์ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมความเจริญในทุกด้านของโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตาม ความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล และยังสอดคล้องกับ สถาบันอนาคตเพื่อการพัฒนา (2549,
37) ได้เสนอการจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้เรียนว่าจะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน
ผู้ปกครอง และคนในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามความสนใจ ความต้องการ และสภาพปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมที่เกิดขึ้นและควรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างหลากหลาย ให้ผู้ปกครองหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าไปมีส่ วนเป็ นที่ปรึกษากากรรรมการชมรม หรือโครงงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมี
บทบาทในการสอดแทรกแนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด้านการประเมินผล โรงเรียนควรใช้รูปแบบ
การประเมินผลที่หลากหลาย โดยเปิด โอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลนั้นมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์ แก้วทาและ
คณะ (2555) ที่ได้ศึกษา เรื่องแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธ ยมศึกษา
จังหวัดพิจิตร พบว่า สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประและเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน ให้ชัดเจน และเหมาะสม ควรมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบในจุดประสงค์ ขอบเขต
ของงาน และบทบาทหน้าที่ และให้ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนั กเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้
การประเมินผลงานด้านจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมีคุณภาพมีคุณภาพ
สรุป
จากการวิจัยเรื่อง การดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการดาเนินงานจริยธรรมนักเรียน 7 ด้าน คือ กระบวนการกาหนดปรัชญานโยบาย และ
เป้าหมายของโรงเรียน การจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนและพัฒนาบุคลากร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน การจัดตั้งองค์กรนักเรียน การจัดกิจกรรมหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจริยธรรมนักเรียน
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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประเมินผล เนื่องจาก บริบทด้านพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความเปลี่ยนแปลงตามสังคม นักเรี ยนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธ์ เดิมนั้นนักเรียน
มีพฤติกรรมที่ดี มีสามาคารวะ เชื่อฟัง ครูบาอาจารย์ มีน้าใจ ปัจจุบันนักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ค่อยมี
สามาคาราวะ เริ่มมีความเห็นแก่ตัว จากวิจัยพบว่า โรงเรียนมีการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนทั้ง 7 ด้านนั้น
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ยังยังพบปัญหาการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนของสถานศึกษาหลายด้าน ซึ่งผลการวิจัย
สามารถนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา ในการดาเนินงานด้านจริยธรรมนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพต่อผู้เรียนต่อไป ดังนั้น ผู้วิจั ยจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒ นาการดาเนินงานด้านจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ดังนี้
1. การจัดตั้งองค์กรในโรงเรียนและการพัฒนาบุคลากร หน่ว ยงานต้นสั งกัดควรจัดสรรครูให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของโรงเรียน เพื่อให้งานจริยธรรมนักเรียนมีคุณภาพ
2. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนควรมีการประชุมชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้รั บทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญในหน้าที่ของตน
3. การจัดตั้งองค์กรนักเรียน โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีภาวะความเป็น
ผู้นา เพื่อให้การจัดตั้งองค์กรนักเรียนหรือสภานักเรียนมีคุณภาพ
4. การจัดกิจกรรมหลัก สูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมให้ตรงกับหลักความเชื่อและวิถีชีวิตของนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านจริยธรรมตรงตามความเชื่อและวิถีชีวิต
5. การประเมินผล โรงเรียนควรมีรูปแบบการประเมิลผลการดาเนินงานด้านจริยธรรมที่หลากหลาย โดย
ให้นักเรียน ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้การประเมินผลนั้นมีคุณภาพ
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