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บทคัดย่อ    
       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรได้รับการพัฒนา  2) ศึกษาวิธีการที่ครูใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศึกษาความต้องการของครูในการรับการ
พัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) 
ศึกษาแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยขั้นตอนที่ 1 เป็นการส ารวจ ผู้ให้ข้อมูล คือ  ครูจ านวน 64 คน 
ได้มาแบบเจาะจง ใช้แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ขั้นตอน
ที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ผู้ให้ข้อมูล 
คือ ผู้บริหารและครู จ านวน 45 คน ใช้แบบประเมินความเหมาะสม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ วิเคราะห์คา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ผลการวิจัยพบว่า  
          1. สภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควร
ได้รับการพัฒนาเป็นล าดับแรก คือ ด้านความมีวินัย  
          2. วิธีการที่ครูใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน  ได้แก่ 1) การฝึกสมาธิการแผ่เมตตา            
2) การก าหนดและฝึกการมีจริยธรรมไปในทิศทางเดียวกัน 3) การดูแลใกล้ชิด ชี้แนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4) การประเมิน ก ากับ ติดตามเป็นรายบุคคล 5) การอาศัยความร่วมมือครูและบุคลากรในโรงเรียน และ
ผู้ปกครองในการพัฒนา ติดตาม และร่วมกันพัฒนาจริยธรรมผู้เรียน  6) การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี  

                                                            
1 อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 
4 อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยนครราชสีมา 
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            3. ครูต้องการรับการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 2) การออกแบบและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม      
3) การก าหนดเกณฑ์และให้นักเรียนฝกึปฏิบัติเป็นประจ า 
             4. แนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด้านการระบุและสรรหาครูเพื่อรับการพัฒนา ด้านการ
คัดเลือกครูเพื่อรับการพัฒนา ด้านการพัฒนาครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ด้านการ
บริหาร จูงใจครูในการปฏิบัติงาน  ด้านการธ ารงรักษาครูผู้รับการพัฒนา ด้านการสืบทอดครูผู้ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (     = 4.38; S.D.= 0.69)  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาครู การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนเอกชน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) the students’ morality and 
ethics level in private schools of the North East. 2) the methods teachers used for 
students’ morality and ethics promotion in private schools of the North East. 3) the 
teachers’ need  for promoting improvements for the students’ morality and ethics.  4) 
the teacher's development approach for students’ morality and ethics promotion. It 
was a hybrid study comprising both qualitative and quantitative research. In the first 
step of the first, second and third purposes surveying, the participants were 64 
teachers. The second step for surveying teachers development approach for students’ 
morality and ethics promotion in private schools of the North East, the participants 
were 45 administrators and teachers.  Research tools were memo reports, structured 
questionnaires and evaluation forms. The quantitative data, the mean and the 
standard deviation were analyzed.  The results found were:   1) The priority need of 
students’ morality and ethics in private schools of the North East was discipline.   2) 
the ways teachers used for students’ morality and ethics promotion in private schools 
of the North East were (1) meditation practice and compassion   (2) morality stipulation 
towards a common goal (3) individual responsibility and nurturing   (4) individual 
evaluating and mentoring (5) teachers, personnel and parents cooperating in students’ 
morality promotion (6) environment management.  3) the three aspects of teachers’ 
need for promoting improvements for the students’ morality and ethics were: (1) 
morality and ethics promotion activities and teaching integration. (2) designing and 
practicing student activity with cooperation. (3) criterion setting and continuous 

X
 



วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)      ปีที่ 15  ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม  2564 

 70 

practice   4) the teacher's development approach for students’ morality and ethics 
promotion were acquisition, engagement, development, management and motivation, 
retention and   inheritance were at high suitability level ( X = 4.38, S.D.= 0.69). 
 
KEYWORDS: teachers development approach, students’ morality and ethics  
promotion, private school 
 
บทน า  

การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบพึงเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยแบบองค์รวม อันจะมีผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี จัดการศึกษาที่พัฒนาคนให้ให้มี
คุณลักษณะเหมาะกับยุคปัจจุบัน ที่มุ่งพัฒนาทั้งปัญญา ทักษะปฏิบัติ จิตใจที่ดีงาม และสุขภาพที่
แข็งแรง (กระทรวงยุติธรรม, 2560) (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2561)  อันมีสาระส าคัญประการหนึ่ง คือ การ
พัฒนาบุคคลให้มีความประพฤติที่เอื้อการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน เพื่ออยู่ในยุคเทคโนโลยีก้าวไกลและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปลูกฝังความงาม ความดี และความจริงแก่ผู้เรียนในลักษณะเชื่อมโยง
ประสานกันอย่างสมดุล ทั้งการสื่อสารที่ดี ประพฤติดี มารยาทดี รสนิยมดี รู้จักคิดตรึกตรองให้ถ่องแท้  
เจริญกาย เจริญปัญญา แสวงหาความรู้ และแปลงความคิดดีงามสู่การกระท าได้ (สุมล อมรวิวัฒน์, 
2557) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน  
ลักษณะนิสัยที่ดี การรู้ถูกผิด ความดีงาม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จ าเป็นแก่
ผู้เรียน  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2562) ซึ่งส่วนหนึ่งก าหนดเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่น รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551) ในท านองเดียวกัน ต่อมาการจัดการศึกษาเน้นการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแก่
เยาวชน 9 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู 
(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) เป็นคุณงามความดี ที่แสดงออกทางกาย 
วาจา อันมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี เป็นคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2562) โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะ
วิกฤติ (ผดุง จิตเจือจุน, 2562) ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
โดยครู (สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2562) (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562ก) ซื่งด าเนินการได้
หลากหลายวิธีการ ได้แก่ 1) การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร  2) 
การออกแบบจัดกิจกรรมที่ใช้การสร้างกระแสหรือค่านิยมที่เกิดในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียน 3) การจัดกิจกรรมบูรณาการสร้างองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ  4) 
การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเป็นผู้ออกแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี  5) การจัดกิจกรรมที่ก าหนด
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เป็นเป้าหมายทางจริยธรรมให้สูง และเป็นภารกิจปกติของสถานศึกษา โดยก าหนดเป็นแผนงานหลัก 
6)  การจัดกิจกรรมที่เอื้อโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท างานที่เป็นการบริการผู้อื่นหรือคน
ในสังคม  7) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้แบบประชุมหารือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน   8) การจัดกิจกรรมที่ใช้แนวคิดคุณค่าเพื่อชีวิต  บนพื้นฐานแนวคิด
การพัฒนาจิตใจให้มีความสงบ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 9) การจัด
กิจกรรมโดยครูเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะที่จ าเป็นต้องพัฒนาในตัวนักเรียนและฝึกปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  10) การจัดกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ประเมินและพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ 11) 
การจัดกิจกรรมโดยน าพฤติกรรมที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้ในการแสดงพฤติกรรมใน
สถานศึกษาของตน (สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 2550)  รวมทั้งการพัฒนาจริยธรรมแก่ผู้เรียนด้วย
กิจกรรมฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน และการบริการผู้อื่น (กรองทิพย์ นาควิเชตร และคณะ, 2562ก) 
(กรองทิพย์ นาควิเชตร และ ชนินทร์ นาควิเชตร, 2563) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเหล่านี้ต้องเป็นธรรมชาติ 
ตามความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ (สมศรี ฐานะวุฒิกุล และคน
อื่นๆ , 2556) 

จะเห็นได้ว่าวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีหลากหลาย และยังควรมีการสร้างสรรค์วิธีการ
ใหม่ๆ เป็นนวัตกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารและครู (กัลยา 
โสภณพนิช, 2563) โดยเฉพาะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเสริมพลัง
สร้างสรรค์สังคม (Social Creativity)  (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล , 2562ข)  โดยค านึงถึง
เป้าหมาย ทรัพยากร บริบท ศักยภาพของครูและผู้เรียน รวามทั้งความต้องการความจ าเป็นของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคน  ที่เน้นพัฒนาจิตใจ อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ครูจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนตามบทบาทของครู และยังสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาก าหนดให้ครูจ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ พัฒนาคุณลักษณะที่ดีงามแก่ผู้เรียน รวมทั้งครูประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) (คุรุสภา, 2562) (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2564)  
อันมีแนวทางพัฒนาครู คือ 1) แนวทางพัฒนาครูโดยหน่วยงาน/สถานศึกษา แบบมีส่วนร่วม ผ่าน
กระบวนการท างานและการนิเทศ การอบรม  2) แนวทางการพัฒนาตนเองของครู ด้วยการเรียนรู้
ด้วยตนเองด้วยหลากหลายวิธีและจากเพ่ือนครู (กรองทิพย์ นาควิเชตรและคณะ, 2562ข) การส่งเสริม
ให้ครู`ให้ได้รวมกลุ่มกัน แสดงศักยภาพและได้พัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ควรได้รับการสนับสนุน 
(Lashley, C., 2001) (ธีระ รุญเจริญ, 2562) แนวทางพัฒนาครูตามแนวคิดการจัดการคนเก่ง ที่
สามารถยึดหลักการบริหารจัดการคนเก่ง อันประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือก พัฒนาครู การ
บริหาร จูงใจ การธ ารงรักษา และการสืบทอดครู (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีรวัฒน์ จันทึก, 2558 
: 1110 ; Walter, G.T., Stephen, A. S., & Jonathan P.D., 2010) ซึ่งแนวทางพัฒนาครูดังกล่าว
ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมาะกับโรงเรียนเอกชนซึ่งใกล้เคียงกับองค์กรธุรกิจ อันจะส่งผลดีต่อ
การด าเนินการของโรงเรียน (ชญารัตน์ ทรัพย์รัตน์ และวิชิต อู่อ้น, 2560) 



วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)      ปีที่ 15  ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม  2564 

 72 

ทั้งนี้การพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพดังกล่าวซึ่งรวมถึงครูโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาเพื่อ
แบ่งเบาภาระของรัฐ โดยเฉพาะครูโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งร่วมจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในบริบทเฉพาะ พัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายเดียวกัน ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะจ าเป็น และคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
ยืดหยุ่น เชื่อมโยงประสานกันอย่างสมดุล เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนและสภาวการณ์ โดยการพัฒนาครูพึง
ค านึงถึงพื้นฐานด้านความรู้ และประสบการณ์ ที่อาจแตกต่างกันในครูแต่ละกลุ่ม ซึ่งควรได้รับการ
สนับสนุนให้ครูได้แสดงศักยภาพที่แตกต่างกัน (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2564) เพราะการ
พัฒนาครูเป็นหัวใจของการพัฒนาการจัดการศึกษาที่กล่าวแล้ว เน้นการพัฒนาทักษะน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม การเป็นครูเป็นนักคิด วิเคราะห์ วิจัย ประสบการณ์การเป็นครู และสามารถสอนให้นักเรียน
สอนตนเองได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน, 2560 : 1-14) ครูควร
ได้พัฒนาตนเองและรับการพัฒนาในฐานะครูเป็นคนส าคัญของโรงเรียน ที่ต้องสรรหา คัดเลือก พัฒนา
บริหาร จูงใจ ธ ารงรักษาและสืบทอดครูผู้ให้การพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม และเน้นการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษา สภาพความต้องการรับการพัฒนา และ
แนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนองความต้องการและความจ าเป็นที่เหมาะสมกับคร ู
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ควรได้รับการพัฒนา  

2. เพื่อศึกษาวิธีการที่ครูใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. เพื่อศึกษาความต้องการของครูในการรับการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
ขอบเขตการวิจัย 
         การวิจัย ความต้องการและแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                      
แก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้  

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาของการวิจัยครอบคลุม  2  ประเด็นส าคัญ คือ  
(1) วิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน ยึดหลักการ การบูรณาการ 

ในกิจกรรมการเรียนรู้  การออกแบบจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจ การจัดกิจกรรมบูรณาการสร้าง
องค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม  การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเป็นผู้ออกแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่ดี การจัดกิจกรรมที่ก าหนดเป็นเป้าหมายทางจริยธรรมให้สูง การจัดกิจกรรมที่เอื้อโอกาสให้ผู้เรียน
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เกิดการเรียนรู้จากการท างานที่เป็นการบริการผู้อื่น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้
แบบประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การจัดกิจกรรมที่ใช้แนวคิดคุณค่าเพื่อชีวิต บนพื้นฐาน
แนวคิดการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า การจัด
กิจกรรมโดยครูเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะผู้เรียนที่จ าเป็น การจัดกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้และพัฒนา
ตนเองในรูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมโดยน าพฤติกรรมที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้ในการ
แสดงพฤติกรรมในสถานศึกษาของตน (สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 2550) การจัดกิจกรรมฝึกความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และการบริการผู้อื่น (กรองทิพย์ นาควิเชตร และคณะ, 2562ก; กรองทิพย์                  
นาควิเชตร และ ชนินทร์ นาควิเชตร, 2563) 

(2) แนวทางการพัฒนาครู ยึดหลักการบริหารจัดการคนเก่ง ประกอบด้วย การสรรหา 
การคัดเลือก การพัฒนา การบริหาร จูงใจ การธ ารงรักษา และการสืบทอดครู (อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุข
สกุล และธีรวัฒน์ จันทึก, 2558 : 1110 ; Walter, G.T., Stephen, A. S., & Jonathan P.D., 2010) 

(3) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน   ยึดหลักการส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู   (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; กลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2559) 

2) ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู ดังต่อไปนี ้

            (1) การศึกษาตามวัถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1,2 และ 3ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 คือ  
คร ูจ านวน 64 คน  
            (2) การศึกษาตามวัถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 คือ ผู้บริหาร
และครู จ านวน 45 คน  
        3) ขอบเขตด้านสถานที ่คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        4) ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาในช่วงเวลาของปีการศึกษา 2563  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยความต้องการและแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเชื่อมโยงกับนโยบายจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบพึงเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยแบบองค์รวม (กระทรวงยุติธรรม, 2560)  เน้นการปลูกฝังความงาม ความดี และความ
จริงแก่ผู้เรียน (สุมล อมรวิวัฒน์, 2557) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2561 ให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน  ลักษณะนิสัยที่ดี การรู้ถูกผิด ความดีงาม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้เรียน  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 
ในที่นี้ศึกษา การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานแก่เยาวชน 9 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ 
สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2559) ซึ่ง
ด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยครู (สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2562) อันเป็นภารกิจส าคัญของครู ในการการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ พัฒนาคุณลักษณะที่ดีงามแก่
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ผู้เรียน  (คุรุสภา, 2562) (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2564)  และควรเป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง คืด สภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน และความต้องการของครูในการรับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ซึ่งด าเนินการได้หลากหลายวิธีการ ทั้งที่จัดโดยสถานศึกษาและการส่งเสริม
ให้ครูพัฒนาตนเอง (สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 2550) (สมศรี ฐานะวุฒิกุล และคนอื่นๆ , 2556) (กรอง
ทิพย์ นาควิเชตรและคณะ, 2562ข) บนพื้นฐานการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขัน ควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการครู ด้วยกระบวนการบริหาร
จัดการครูคนเก่ง (Talent Management) (พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556 : 33-38; อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล 
และธีรวัฒน์ จันทึก, 2558 : 1110 ; Walter, G.T., Stephen, A. S., & Jonathan P.D., 2010) ซึ่งในการ
วิจัยนี้ คนเก่ง หมายถึง ครู โดย การระบ ุสรรหา คัดเลือกคร ูพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการ ธ ารงรักษา และ
สืบทอดครูที่มีความสามารถ ดังภาพประกอบ 1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด าเนินการดังนี ้
การวิจัยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนที่ควรได้รับการพัฒนา และ

วิธีการที่ครูใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ศึกษาความต้องการของครูในการรับการพัฒนาวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ให้ข้อมูล คือ  ครูโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ารับการพัฒนาในโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดีที่ยินดีให้
การสัมภาษณ์ จ านวนทั้งหมด 64 คน ได้มาแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของข้อความ
สัมภาษณ์กับนิยามศัพท์เฉพาะ ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2546) 

 

สภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

ความต้องการของครูในการรับการพัฒนา
วิธีด าเนินการส่งเสริม 

คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 

วิธีการที่ครูใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียน 

 

 

แนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้า

รับการพัฒนาในโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองดี จ านวนทั้งหมด 64  คน ด้วยกระบวนการ สนทนากลุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของครูในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน และวิธีด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิเคราะห์ค่า
ร้อยละ  และวิเคราะห์เชิงคุณภาพส าหรับข้อเสนอแนะ 
          การวิจัยขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนเอกชน 5 ปีขึ้นไป เป็นผู้บริหาร  27 คน ครู 18 คน จ านวนรวม 45 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น ร่างแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดหลักการพัฒนาครูด้วย
กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
พัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์

ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน 5 ปีขึ้นไป  จ านวนทั้งหมด 45 คน ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 โดย
ใช้ Google Form  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พิจารณา
คัดเลือกเฉพาะแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดับมากขี้นไป 
คือ ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป  (บุญชม ศรีสะอาด,  2546 ) 
 
ผลการวิจัย  
        การวิจัยความต้องการและแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการวิจัย ดังน้ี 

1. สภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนที่ควรได้รับการพัฒนา เป็นคุณธรรมพื้นฐาน 
ของผู้เรียนที่ควรได้รับการพัฒนาความคิดเห็นของครู  
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           ครูที่สอนทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นว่าผู้เรียน
ควรได้รับ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยเป็นล าดับแรก ส่วนคุณธรรมจริยธรรมด้าน
อื่นๆ ครูมีความคิดเห็นว่าผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย ครูมีความคิดเห็นว่าผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมด้านต่างๆ ล าดับถัดจากด้านความมีวินัย มีดังนี้ ความมีน้ าใจ ความประหยัด ความซื่อสัตย์ 
ความสุภาพ ความสะอาด ความกตัญญู ความขยัน และความสามัคคี  

2) ระดับประถมศึกษา ครูมีความคิดเห็นว่าผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านต่างๆ ล าดับถัดจากด้านความมีวินัย มีดังนี้ ความขยัน ความมีน้ าใจ ความสุภาพ ความสามัคคี 
ความประหยัด ความสะอาด ความซื่อสัตย์ และความกตัญญู  

3) ระดับมัธยมศึกษา  ครูมีความคิดเห็นว่าผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านต่างๆ ล าดับถัดจากด้านความมีวินัย มีดังนี้ ความขยัน ความสุภาพ ความประหยัด ความสะอาด 
ความมีน้ าใจ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และความสามัคคี  

2. วิธีการที่ครูใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน  
วิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ครูใช้พัฒนาผู้ เรียน  ทั้งระดับปฐมวัยประถมศึกษา

มัธยมศึกษา ได้แก่ 1) การฝึกสมาธิแก่เด็ก ฝึกนั่งสมาธิ แผ่เมตตาในช่วงก่อน และระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน 2) การสอดแทรกในทุกกิจกรรมพัฒนาเด็ก บูรณาการการจัดการเรียนรู้ 3) การก าหนด
และฝึกการมีจริยธรรมไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งชั้นเรียน หรือโรงเรียน  4) การดูแลใกล้ชิด พูดคุย 
ตักเตือน และให้การชี้แนะผู้เรียนที่มีปัญหาทางจริยธรรม เป็นรายบุคคล  5) การประเมิน ก ากับ 
ติดตามพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กเป็นรายบุคคล 6) การอาศัยความร่วมมือครูและบุคลากรใน
โรงเรียน และผู้ปกครองในการพัฒนา ติดตาม และร่วมกันพัฒนาจริยธรรมผู้เรียน 7) การจัด
สภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งด้านกายภาพ และการปฏิบัติจริยธรรมร่วมกันในชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
        3. ความต้องการของครูในการรับการพัฒนาวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ความต้องการของครูในการรับการพัฒนาวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 1) การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  2) การออกแบบจัดกิจกรรมที่ใช้การสร้างกระแสหรือค่านิยมที่เกิดใน
ช่วงเวลานั้นๆ 3) การจัดกิจกรรมบูรณาการสร้างองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม และฝึกปฏิบัติ               
4) การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเปน็ผู้ออกแบบการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี และจัดประกวดแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) 5) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการท างานที่เป็นการบริการผู้อื่น  
6) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้แบบประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกัน 7) การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจให้มีความสงบและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 8) การก าหนดคุณลักษณะที่จ าเป็นต้องพัฒนาในตัวนักเรียนและฝึกปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 9) การจัดกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ประเมินและพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ                   
10) การจัดกิจกรรมโดยน าพฤติกรรมที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้ในการแสดงพฤติกรรมในชั้น
เรียนและโรงเรียน 11) การจัดกิจกรรมฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน และท าความดีกับผู้อื่น 12) การใช้
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เทคโนโลยีสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 13) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนบันทึก
จริยธรรมของตนเอง ต่อเนื่องส่งครูทุกสัปดาห์ โดยมีเพื่อนและผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
           สรุปได้ว่า ครูต้องการรับการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  1) การบูรณาการสอดแทรก
คุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้  2) การออกแบบและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยให้นักเรียน 
เพื่อน ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 3) ก าหนดเกณฑ์และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นประจ า 
         4. แนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

แนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้บริหารและครู พบว่า ภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก (    = 4.38; S.D.= 0.69) ดังรายละเอีดต่อไปนี้   
  1) ด้านการระบุ และสรรหาครูเพื่อรับการพัฒนา ได้แก่  (1) การสื่อสารกับครูหลากหลาย
ช่องทาง เกี่ยวกับนโยบาย โครงการ กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์และคุณค่าในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน (2) การก าหนดกลุ่มครู คุณสมบัติของครูเพื่อรับการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน  (3) การสรรหาครใูนโรงเรียนเพื่อรับการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน (4) การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาครูในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน    
  2) ด้านการคัดเลือกครูเพื่อรับการพัฒนา  ได้แก่ (1) การก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
คัดเลือกครูเพื่อรับการพัฒนา (2) การคัดเลือกครูที่จะรับการพัฒนาจากครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ (3) การเปิดโอกาสให้ครูสมัครเข้ารับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน (4) การ
สังเกตพฤติกรรมของครูที่จะรับการพัฒนา ได้แก่ ความตั้งใจ เต็มใจ กระตือรือร้นระหว่างที่ครู
ปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  (5) การจัดเตรียมและใช้ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก (6) การประเมินความรู้ เจตคติ และทักษะของครูในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ประกอบการพิจารณาคัดเลือก  
  3) ด้านการพัฒนาครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ได้แก่  (1) การสื่อสาร
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปในทิศทางเดียวกัน (2) การ
ก าหนดคุณลักษณะครูที่จ าเป็นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน (3) การจัดท าโครงการ/
กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ด้านความรู้ เจตคติเชิงบวก  ฝึกปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
(4) การก าหนด คัดเลือก และจัดครูพี่เลี้ยง สอนงานครูรุ่นใหม่ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียน (5) การมอบหมายงานแก่ครูในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน (6) การจัดอบรม 
สัมมนาครูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนเป็นประจ าทุกปี  (7) การสร้าง
วัฒนธรรมในโรงเรียนที่แสดงถึงความสุภาพ อ่อนน้อม มีวินัย  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ทุกคน (8) การสร้างความร่วมมือระหว่างครู ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน (9) การสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา และร่วม
กิจกรรมพัฒนาครูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ทั้งในโรงเรียนและกับหน่วยงานภายนอก 

X   
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(10) จัดให้ครูที่มีประสบการณ์กับครูรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน  และช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (11) การสะท้อนผลการพัฒนาครูทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ เจตคติ และบุคลิกภาพ 
แก่ครูเพื่อพัฒนาตนเอง  
  4) ด้านการบริหาร จูงใจครูในการปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) การสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมใน
การออกแบบและเป็นเจ้าของกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนที่ท้าทาย
ความสามารถ (2) การสนับสนุน ช่วยเหลือดูแล ให้ข้อมูลครูในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน (3) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของครู รวมทั้งประสานงานส่วนงานที่
เกี่ยวข้องในการร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท างานของครู ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน (4) 
ผู้บริหารให้ความส าคัญ ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร รางวัล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของครู
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน (5) การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า การตอบแทน 
ให้โอกาสในการพัฒนา และการพิจารณาความดีความชอบของครูอย่างชัดเจน ที่รวมถึงผลงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน   
  5) ด้านการธ ารงรักษาครูผู้รับการพัฒนา ได้แก่ (1) การวางแผนพัฒนาครูให้สามารถส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนด้วยวิธีการที่แตกต่าง แปลกใหม่ ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง (2) การก าหนด
บทบาทของหัวหน้างานในการธ ารงรักษาครูที่มีผลงานดี (3) การจัดระบบการสื่อสารที่ดีกับครู โดยมีการ
สื่อสารหลากหลายช่องทาง (4) การสร้างความผูกพันของครูให้เกิดกับโรงเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง (5) การบริหารความร่วมมือของครูที่มีลักษณะโดดเด่น และครูที่มีประสบการณ์ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (6) การบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียนกับกิจกรรมพัฒนาครูตามปกติ (7) การประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัล แก่ครูที่มีผลงานเด่นใน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน (8) การจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของครูที่สะอาด สงบ ร่ม
รื่น ผ่อนคลาย ยืดหยุ่น เพื่อความราบรื่นและสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานต่างๆ  
  6) ด้านการสืบทอดครูผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ได้แก่ (1) การวางแผนสืบ
ทอดครูผู้มีความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียน (2) การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง ในการพัฒนาครูเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนใน
โรงเรียน (3) การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มครูผู้มีความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียนในโรงเรียน (4) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้เรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (5) การก าหนดให้มีการบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้เรียนในกระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอื่นๆ ในกลุ่มครูอย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
           การวิจัยความต้องการและแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการวิจัยในประเด็นส าคัญที่สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี้  

1. สภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควร
ได้รับการพฒันา ครูที่สอนทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นว่า
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ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยเป็นล าดับแรก อาจเป็นเพราะสังคมไทย
ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนได้รับความอบอุ่นและการอบรมดูแลจากครอบครัวน้อยลง อันเน่ืองมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพและ
ครอบครัว เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่กับสื่อออนไลน์ ขาดการก ากับดูแลจากผู้ปกครอง (ผดุง 
จิตเจือจุน, 2562) 
         2. ครูต้องการรับการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประเภท ได้แก่  1) การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้  
2) การออกแบบและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยให้นักเรียน เพื่อน ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 3) 
ก าหนดเกณฑ์และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นประจ า  อาจเป็นเพราะครูรับนโยบายสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนเป็นหลัก (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) และตระหนักในบทบาทของตนและการพัฒนา
ตนเองในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
          3. แนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมและรายด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก อาจเป็น
เพราะกระบวนการที่ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาครูเป็นแนวทางแบบครบวงจรตั้งการระบุ สรรหา 
คัดเลือกครู พัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการ ธ ารงรักษา และสืบทอดครูที่มีความสามารถในโรงเรียน
เอกชน ซึ่งเป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกับองค์กรธุรกิจที่จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการคนเก่ง
(อรุณรุ่ ง เอื้ออารีสุขสกุล และธีรวัฒน์ จันทึก , 2558 : 1110) (Walter, G.T., Stephen, A. S., & 
Jonathan P.D., 2010) ดังที่ พรรัตน์ แสดงหาญ (2556) เสนอแนวคิดและหลักการการธ ารงรักษาคน
เก่งในองค์กร ว่า คนเก่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันทางธุรกิจ มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน ควรมีการธ ารงรักษาคนเก่งในองค์กร สร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน บทบาทของหัวหน้าในการดูแลบุคลากร โอกาสความก้าวหน้าและศักยภาพ การเรียนรู้และ
พัฒนา การให้รางวัล ค่าตอบแทน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการการธ ารงรักษาคนเก่ง องค์กรจึงจ าเป็นต้อง
สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นต่อการท างาน อย่างยืดหยุ่น สนับสนุนจูงใจ เพื่อธ ารงรักษา และป้องกันการ
สูญเสียคนเก่งไป และจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ดังที่ ชญารัตน์ ทรัพย์รัตน์ และวิชิต อู่อ้น (2560) 
วิจัยพบว่า การบริหารจัดการคนเก่งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินการขององค์การ 
ข้อเสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
             1. ผลการวิจัยที่พบว่า สภาพคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนที่ควรได้รับการพัฒนาเป็น
ล าดับแรก คือ ความมีวินัย ผู้บริหารและครูจ าเป็นต้องก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนด้านนี้
ในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 
             2. ผลการวิจัยที่พบว่า วิธีการที่ครูใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ได้แก่ 1) การฝึก
สมาธิการแผ่เมตตา 2) การก าหนดและฝึกการมีจริยธรรมไปในทิศทางเดียวกัน 3) การดูแลใกล้ชิด 
ชี้แนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4) การประเมิน ก ากับ ติดตามเป็นรายบุคคล 5) การอาศัยความร่วมมือ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครองในการพัฒนา ติดตาม และร่วมกันพัฒนาจริยธรรมผู้เรียน      
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6) การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ผู้บริหารควรสนับสนุนการด าเนินงานของครูต่อไปในลักษณะบูรณาการ
ใหม่ๆ  

3. ผลการวิจัยที่พบว่า ครูต้องการรับการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  1) การบูรณาการ
สอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้  2) การออกแบบและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัย
การมีส่วนร่วม 3) การก าหนดเกณฑ์และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นประจ า ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน
ในกระบวนการพัฒนาคร ู
           4. ผลการวิจัยที่พบว่าแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การระบุ และสรรหาครูเพื่อรับการพัฒนา 
การคัดเลือกครูเพื่อรับการพัฒนา การพัฒนาครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน การ
บริหาร จูงใจครูในการปฏิบัติงาน  การธ ารงรักษาครูผู้รับการพัฒนา การสืบทอดครูผู้ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน ซึ่งภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและ
ด าเนินการควบคู่กับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
         ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

1. ควรวิจัย ความต้องการของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
ในกลุ่มครูจ านวนมากขึ้น เป็นตัวแทนของครโูรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          2.   ควรวิจัย แนวทางการพัฒนาครูเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
เชิงทดลอง หรือ Action Research 
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