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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริม

จริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ครูผู้สอน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพังงา  จ านวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าที  (t – test) และค่าเอฟ (F – test) 

 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. บทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา อ าเภอสังกัด
เทศบาลเมืองพังงา พบว่า ครูผู้สอนให้ความส าคัญต่อการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียนทั้งภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริม จริยธรรมของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ตามตัวแปร เพศ ประสบการณ์ในการสอน และระดับ
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริม จริยธรรม
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลพังงา แยกตามเพศ ประสบการณ์ในการสอน และระดับการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียน ในสถานศึกษาอ าเภอเกาะ
ยาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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 2. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประมวลความรู้จากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้างค าถามให้ครอบคลุมกรอบทั้ง 3 ด้าน 
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้องตามเนื้อที่ต้องศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 5. ด าเนินการเก็บข้อมูล 
 6. น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยอาศัย
แนวคิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เครื่องมือมือที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถาม (Check – List) จ านวน 3 ข้อ ตามลักษณะตัวแปรที่ก าหนดไว้ คือ 
เพศ ประสบการณ ์ระดับการศึกษา   
 ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 40 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ
บทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา 3 ด้าน  คือ ด้านการอบรมสั่งสอน 
ด้านการเป็นแบบอย่าง และด้านการติดตามผล มีลักษณะ 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยบทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา  สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 76 คน จ าแนกตามข้อมูล
ทั่วไปดังนี ้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.53 มีประสบการณ์ในการสอนส่วนใหญ่  11-
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.86 รองลงมามีประสบการณ์ในการสอน 1 - 10 ปี เท่ากับ 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
31.57 ตามล าดับ ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.74 รองลงมา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 15.79 และ  มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.47 ตามล าดับ 
 2. บทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
พังงา  พบว่า ครูผู้สอนให้ความส าคัญต่อการเสร้างเสริม จริยธรรมของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการอบรมสั่งสอนเป็นด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือการเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วน
ด้านการติดตามผล ก็มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกันด้วยคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  
 3. เปรียบเทียบระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรม ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ตามตัวแปรเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีการปฏิบัติในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านสูงกว่าเพศชาย  
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 4. เปรียบเทียบระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ตามตัวแปรประสบการณ์ในการสอน พบว่า โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 11- 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าครูที่มีประสบการณ ์ในการสอน 1–10 ปีและ 20 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 5. เปรียบเทียบระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ตามตัวแปรระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครู ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างวินัย
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  ส่วนครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับสูง
กว่าปริญญาตรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียน ในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา  มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อย
ละ 60.53 เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพังงา ได้มอบหมายให้ครูผู้หญิง
รับผิดชอบในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนมากกว่าครูผู้ชาย ด้านประสบการณ์ในการสอน 11 - 20 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.86 แสดงให้เห็นว่าครูที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนมี
ประสบการณ์ในการสอน อยู่ในระดับกลาง คือมีประสบการณ์ไม่น้อยเกินไปและมีประสบการณ์ ไม่มากเกินไป 
และระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.74 แสดงให้เห็นว่าครูในปัจจุบันจะจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกว่า ไม่จบปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
 2. บทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
พังงา  พบว่า ครูผู้สอนให้ความส าคัญต่อการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียนทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการอบรมสั่งสอนเป็นด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือการเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วน
ด้านการติดตามผลก็มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกันด้วยคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีความ
ตระหนักและก าหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการคิด การเรียนรู้การจัดการเผชิญสถานการณ์จาก
ประสบการณ์จริงและการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ในชีวิต ประจ าวัน ก่อให้เกิดผลดี
และผลเสียต่อการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายว่า ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมี
สุขของคนไทย สร้างค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจ าเป็นและปรับกระบวนการคิด ทัศนคติ และ
กระบวนการท างาน โดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง
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ระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ ที่มุ่งประสิทธิภาพและก้าวตามโลกได้อย่างรู้เท่าทัน โดยเน้นหลักสังคม
คุณภาพการยึดหลักความสมดุล ความพอเพียง สามารถสร้างคนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกสาธารณะพ่ึงตนเองได้ และให้มีระบบดีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549) ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2548 
: 129) ให้ความส าคัญยิ่งต่อการอบรมสั่งสอนจริยธรรม คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก
วิถีทางของเขาเอง ขั้นตอนเพ่ือพิจารณา ประกอบการสอนของครู คือการส่งเสริมให้เด็กเป็นอิสระในการเลือก
วิถีทางของตน การช่วยให้เด็กได้ตรวจสอบวิถีทางที่ตนเองเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ การช่วยให้เด็กรู้ว่า
ตัวเองในทัศนะของเขา อะไรคือสิ่งที่ดี ท าไมเขาจึงเลือกท าเช่นนั้น สิ่งที่เขาเห็นว่าดี ผู้อ่ืนเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเขา
ประกาศให้ผู้อ่ืนรับรู้การช่วยให้เด็กตรวจสอบการกระท าของเขาว่าถูกต้องเพียงใดหรือไม่ ตรงกับวิถีทางและ
ความดีที่เคยเลือกหรือไม่ กรุณา กุศลาลัย และเรืองอุไร กุศลาลัย (2547 : 52) ได้ให้ความเห็นการเป็น
แบบอย่าง สิ่งที่ครูสอนข้าพเจ้าจากต ารานั้น จ าได้น้อยมากและอะไรที่ครูสอนไม่ใช่ต าราแม่นย า เด็กเรียนรู้ด้วย
หูได้มากกว่าด้วยตา การฝึกกายต้องออกก าลังกายฉันใด การออกก าลังใจก็จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องดูชีวิตและ
ความประพฤติของครูเป็นตัวอย่าง สอดคล้องกับ ช าเลือง วุฒิจันทร์ (2544 : 75) การเรียนรู้โดยการสังเกต
แม่บทการเลียนแบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะในสังคมโดยมีองค์ประกอบหลายประการเป็นตัวร่วมให้เกิดการ
เลียนแบบหรือเกิดการไม่เลียนแบบของผู้รับแบบการศึกษาอิทธิพลของแม่แบบที่มีต่อการเรียนการสอนน่ าจะ
เป็นการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นประโยชน์ ข้อบกพร่อง ข้อควรค านึงในการใช้แม่แบบเพ่ือการเรียนการ
สอนของครูที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและต้องพัฒนาไปอย่าง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้เรียนเกิด
ความศรัทธา เพราะสิ่งนี้ มีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรม ครูอาจารย์จะต้องถือว่า ตนเองสอนอย่างไรก็ต้องปฏิบัติ
ตามท่ีตนสอนนั้นด้วย เช่น เมื่อห้ามเด็กไม่ให้ไว้ผมยาว ครูผู้ชายก็ควรจะดูแลผมของตนมิให้ยาวเกินปกติ การที่
ครูท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนนั้นยังช่วยให้การอบรมสั่งสอนของครูเอง และที่ครูคนอ่ืน ๆ อบรมสั่ง
สอนเด็กเอาไว้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อครูท าตนดีตามที่ตนสั่งสอนเด็ก เด็กก็จะท าตามครู ท าให้การ
อบรมสั่งสอนได้ผล ก่อ สวัสดิ์พานิชย์ (2542 : 9–10) ได้ให้ความหมาย การติดตามผลว่าการติดตามเพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าของความส าเร็จตามแผนเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ ทั้งนี้มีประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้ลอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวัง การปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นไม่ใช่หน้าที่เฉพาะครู–
อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้สอนเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันสั่งสอนอบรม การ
สอนจริยธรรมหรือ จริยศึกษามิใช่สอนให้เด็กนักเรียนท่องจ า แต่สอนให้เด็กได้รู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ยอมรับ สิ่งเหล่านั้นว่าเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะปฏิบัติตาม เมื่อนักเรียนปฏิบัติแล้วจะต้องมีการติดตามผลเป็น
ราย ๆ ไป การติดตามผลการสอนโดยเน้นการประเมินจากพฤติกรรมของนักเรียน ควรจัดให้มีการเลือกสรร
นักเรียนที่มีมารยาทดี โดยประพฤติดี และอุปนิสัยดีจ านวนหนึ่งขึ้นเป็นประจ าทุกปีแล้วยกย่องให้ปรากฏแก่
นักเรียนและบุคคลทั่วไป สาโรช บัวศรี (2548 : 62–63) ได้กล่าวสรุปว่าการจัดให้มีแผนควบคุมความประพฤติ 
คือ ผู้ใดกระท าผิดศีลธรรมหรือละเลย ต้องลงโทษตามสมควรอย่างเคร่งครัด และตรงกันข้ามผู้ประพฤติดีด้าน
จริยธรรมต้องยกย่องสรรเสริญให้เกียรติเป็นอย่างดี 
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 3. เปรียบเทียบระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา  ตามตัวแปรเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีการปฏิบัติในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านสูงกว่าเพศชาย แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนที่เป็นครูผู้หญิงมีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรม
ละเอียดอ่อน มีแบบแผนพฤติกรรมของครูในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือจูงใจนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติทั้ง
กาย วาจา และใจ เร่งเร้าให้นักเรียนกระท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นในสิ่งที่ควรเว้น กระท าในสิ่ง
ที่ควรกระท า รู้เหตุ รู้ผล ประพฤติและปฏิบัติในทางที่ดีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม การอบรมสั่งสอน 
กระบวนการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการโดยวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ 
เช่น ครูบอก แนะน า สั่งสอน การเป็นแบบอย่าง ครูผู้หญิงประพฤติตนเป็นต้นแบบได้ดีกว่าครูผู้ชาย ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ การติดตามผล กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการอบรมสั่งสอน และ
ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของครูมาแล้ว ครูผู้หญิงมีจิตใจเข็มแข็ง อดทน และท าได้ดีกว่าครูผู้ชาย 
 4. เปรียบเทียบระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา  ตามตัวแปรประสบการณ์ในการสอน พบว่า โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 11- 20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 1–10 ปีและ20 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็น
ว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการส่งเสริมจริยธรรม 1-10 ปี มีความตั้งใจในการสร้างเสริมจริยธรรมให้กับ
นักเรียนเป็นอย่างดี แต่อาจจะยังขาดกระบวนการที่ได้พบเห็นหรือการฝึกอบรมหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมจริยธรรม น้อยกว่า ครูที่มีครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 11- 20 ปี ส่วนครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การส่งเสริมจริยธรรม 20 ปีขึ้นไป มีความตั้งใจในการสร้างเสริมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี แต่อาจจะ
ไม่ทันต่อการพัฒนาของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี น้อยกว่า ครูที่มีประสบการณ์ ในการสอน 11- 20 ปี 
สอดคล้องกับค าพูดของ พุทธทาสภิกขุ (2545 : 45) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า ในแผนการศึกษาในปัจจุบันยึดหลัก
การศึกษาเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งมิได้หมายความว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เพราะการศึกษาเพ่ือการอยู่
รอดนั้นเป็นอุดมคติของคนขี้ขลาดเพราะมีความหมายถึงแต่ทางวัตถุเท่านั้นการศึกษาจึงต้องเป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือบรมธรรมเพ่ือให้ธรรมะครองโลก เพ่ือใส่จริยธรรมลงในจิตใจของนักเรียน มิใช่เพียงเพ่ือเอาตัว
รอดเป็นยอดดีเท่านั้น 
 5. เปรียบเทียบระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนในการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองพังงา  ตามตัวแปรระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครู ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างวินัย
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับสูง
กว่าปริญญาตรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความตั้งใจในการสร้างเสริมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับผลสรุปของกรมวิชาการ (2551 : 119) ได้สรุปว่า จริยธรรมของบุคคลมี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ด้านความรู้ (Moral Reasoning) คือ ความเข้าใจ ในเหตุผลของความถูกต้อง
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ออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด 2) ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Moral Attitude and Belief) คือ ความ
พึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส ความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน 3) ด้าน
พฤติกรรม (Moral Conduct) คือ การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าเกิด
จากอิทธิพลของทั้งสององค์ประกอบข้างต้น  
 ธนู แสงศักดิ์. (2545 : 84 – 100) ได้กล่าวไว้นานมาแล้วแต่ก็ยังเชื่อถือได้ว่าลักษณะของครูที่ดีครูที่
มีความรู้ นั้นต้องมี 5 ประการ คือ 1) มีความสัมพันธ์กับนักเรียนดี เอาใจใส่ปัญหาของนักเรียน ไม่แสดง
อารมณ์รุนแรง มีน้ าใจนักกีฬา มีเหตุผล 2) มีความรักในอาชีพครู มีส่วนช่วยแนะน า เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอน รับฟังค าแนะน าปรับปรุงตนเองเสมอ ทันสมัยต่อความรู้และกิจกรรมครู เห็นว่าอาชีพครูดี ไม่อมภูมิ และ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการสอน 3) มีจรรยาครู ไม่แพร่ข่าวลือ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ มีมารยาทในการติดต่อ
ราชการ รักษาความลับของนักเรียน ไม่โฆษณาชวนเชื่อ ไม่นินทาผู้อ่ืนให้นักเรียนฟัง ไม่เรียกร้องเงินทองเพ่ือ
ตนเอง 4) มีคุณสมบัติส่วนตัวดี มีความซื่อตรง สติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีน้ าใสใจจริง ตรงต่อ
เวลา เข้าใจระเบียบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 5) มีรูปร่างท่าทางดี สะอาด สุภาพเรียบร้อยสามารถ เป็น
แบบอย่างที่ดีของนักเรียนได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผลการศึกษาครั้งนี้เทศบาลเมืองพังงา  สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
บทบาทการส่งเสริมจริยธรรมของเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพังงาในโอกาสต่อไป  
 2. เทศบาลเมืองพังงา ควรมอบรางวัล หรือการยกย่องชมเชยสถานศึกษา หรือครูผู้ปฏิบัติในการ
ส่งเสริมจริยธรรม ดีเด่น  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขบทบาท การส่งเสริม
จริยธรรมของเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพังงา ในโอกาสต่อไป 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสริมจริยธรรมของเยาวชนในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม นักเรียน/เยาวชน 

 


