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คํานํา 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม 
ทําใหเด็กและเยาวชนไทยมีคานิยมที่แตกตางไปจากเดิม โดยเนนทางวัตถุมากกวา 
การพัฒนาจิตใจ กอใหเกิดพฤติกรรมกาวราว การแสดงออกที่ผิดศีลธรรม การเห็นผิด 
เปนชอบ ฯลฯ อันเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมถอยทางศีลธรรม เกิดปญหาทางสังคม 
ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของตองเรงแกไข นอกจากน้ันพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดบัญญัติสาระการจัดการศึกษาตอง 
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ 
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง 
มีความสุข และประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหป 2549 เปนปแหงการปฏริปู 
การเรียนการสอน โดยมุงหวังใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถ และมีทักษะในการคิด 
วิเคราะห ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ในฐานะที่รับผิดชอบ 
การสงเสริม สนับสนุนและดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักและเห็นความสําคัญ 
ในเรื่องดังกลาว จึงไดมอบใหกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดําเนิน 
โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ขึ้น การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรมที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการปลูกฝงหรือ 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียน การจัดการเรียนรูที่ใชการพัฒนาสมองเปนฐาน 
คุณลักษณะของผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการจัด 
การเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อน่ึง ในการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม 
ทุกประเด็นที่ศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงเลือกใชวิธีการสัมภาษณและการศึกษา 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ 
คณะศึกษานิเทศก โรงเรียนและผูที่เกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือ ใหขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งน้ี หวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ีจะเปน 
ประโยชนตอการพัฒนาการจัดการเรียนรู และการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมให 
บังเกิดข้ึนแกเยาวชนและสังคมไทยตลอดไป 

(นายสายัณห  รุงปาสัก) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3



บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณธรรม จริยธรรมที่สถานศึกษากําหนดไวใน 
หลักสูตรสถานศึกษา วิธีการปลูกฝงหรือพัฒนาคุณธรรม การจัดการเรียนรูที่สงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน คุณลักษณะของผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม ปญหา 
อุปสรรคของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสํารวจ เปน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 28 
คน ครู จํานวน 224 คน ผูปกครอง/ตัวแทนชุมชนที่มีบุตรหลาน กําลังศึกษาอยูใน 
สถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 560 คน และนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2549 ทั้ง 4 ชวงชั้น จํานวน 650 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห 
เน้ือหา คาความถี่ และคารอยละ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. วิธีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษา มีวิธีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคไมแตกตางกัน คือใชการประชุม 
รวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครู แตมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาบางแหงที่ได 
นําเครือขายผูปกครองและตัวแทนนักเรียนมารวมประชุมดวย สวนขอมูลที่ นํามาใช 
ประกอบดวยขอมูลจากผูปกครองทั้งที่ตอบแบบสอบถามและนําเสนอในที่ประชุม และ 
ขอมูลจากนักเรียนที่เสนอผานกรรมการหรือประธานนักเรียน 

2. คุณธรรม จริยธรรมที่สถานศึกษาสวนใหญมุงปลูกฝงใหนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา ประกอบดวย ความซื่อสัตย  สุจริต การประหยัดอดออม ความอดทน และ 
ความมีวินัยในตนเอง สวนระดับมัธยมศึกษามุงปลูกฝงในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความ 
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย การประหยัดอดออม และการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. วิธีการปลูกฝงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษา วิธีการที่ใชมีทั้งการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียนและการเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน สําหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนใชวิธีการบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระ 
การเรียนรู สวนใหญเปนการสอดแทรกในระหวางการสอน
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4. การจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน โดยใชการพัฒนา 
สมองเปนฐาน ครูสวนใหญทั้งที่สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดําเนินการตาม 
ประเด็นที่กําหนด ซึ่งประกอบดวย การใหนักเรียนมีโอกาสในการคิดวิเคราะหผลของการ 
ปฏิบัติ การใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควา เพ่ือสรางทางเลือกในการปฏิบัติ การใหนักเรียน 
ไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใหนักเรียนมีโอกาสเผยแพรผลสําเร็จในการปฏิบัติ 

5. คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา ที่ปลูกฝงและไดผลดีคือดาน 
จิตสังคม และจิตคุณธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย ความมีนํ้าใจ การตรงตอเวลาและความ 
รับผิดชอบ ปจจัยที่สงผลใหประสบผลสําเร็จคือ การอบรมและการปฏิบัติตนเปนตัวอยาง 
ของครู การเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ความเอาใจใสของครูและผูปกครอง การไดรับ 
การยกยองชมเชย และการมีจิตสํานึกของนักเรียนเองที่ตองการจะเปนคนดี สวนดานที่ 
ปลูกฝงและไมประสบผลสําเร็จหรือไดผลนอยคือ จิตสังคม เรื่อง ความมีระเบียบวินัยและ 
ความรับผิดชอบ ปจจัยที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จคือ การเลี้ยงดูของผูปกครองที่ไมมีเวลา 
เอาใจใสใหบุตรหลานและการปฏิบัติตนของครู 

6. คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่ปลูกฝงและไดผลดีคือเรื่อง 
ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ ปจจัยที่ทําใหประสบผลสําเร็จคือ การมีตัวแบบ 
ที่ดีจากครู ผูบริหาร และรุนพี่ การอบรมสั่งสอนและความเอาใจใสของครูและผูปกครอง 
โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจัด และการมีจิตสํานึกของนักเรียนที่จะปฏิบัติโดยไมมีใคร 
บังคับ สวนดานที่ไมประสบผลสําเร็จหรือไดผลนอยคือ จิตสังคม เรื่อง ความมีระเบียบวินัย 
และการประหยัด ปจจัยที่ทําใหไมประสบผลสําเร็จคือ ครูบังคับนักเรียนมากเกินไป สภาพ 
ของครอบครัว การเลี้ยงดูที่ผิด ๆ จากผูปกครอง สภาพแวดลอมที่ไดรับอิทธิพลจากตางชาติ 
นักเรียนบังคับตัวเองไมได การจัดกิจกรรมของครูไมมีการอธิบายเชิงวิเคราะห และการ 
ไดรับอิทธิพลจากสื่อตาง ๆ 

7. แนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู ผูปกครอง และรุนพี่ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งการพูดและการปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ตองมีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรมที่จะ 
พัฒนาไวในแผนการจัดการเรียนรูอยางชัดเจน กิจกรรมท่ีกําหนดตองเปดโอกาสใหนักเรียน 
ไดรวมกันคิดวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ รวมกันอภิปราย หาเหตุผล ลงมือปฏิบัติ แลวนําผล 
การปฏิบัติมารวมกันวิเคราะห สื่อที่นํามาใชควรมีความหลากหลาย เชน ใชนิทาน เหตุการณ 
ในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะห วิจารณ นักเรียนที่ทําความดีควรไดรับ 
การยกยองชมเชย นอกจากนั้นนักเรียนควรไดรับการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัด 
ในภาพรวมของโรงเรียน เชน การเขาคายพุทธบุตร กิจกรรมกีฬาสี เปนตน


