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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี มีความมุ่งหมายเพื  อรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพื  อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา อําเภอเมืองยาง สํานักงานเขตพื นที การศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี  
ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์ 2 รูป รวมทั  งสิ น จํานวน 17 คน เครื  องมือที ใช้ในการวิจ ัยเป็นแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม แบบสอบถามมีค่าความเชื  อมั  นทั  งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย (mean) และส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พร้อมกับนําผลสัมภาษณ์ไปบรรยายสรุปผลประกอบ 
 ผลสรุปการวิจ ัย พบว่า 

1. ลักษณะที พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ด้านรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้ องกันแก้ไขป ั ญหา ด้านการ
ส่งต่อนักเรียน พิจารณาโดยรวมและด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 

2. ส่วนผลด้านการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะ พบว่า ควรส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื องให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม ควรจัดกิจกรรมที  หลากหลายเพื  อป้ องกันและแก้ไขป ั ญหาพฤติกรรมของนักเรียน สําหรับด้าน
การส่งต่อป้ องกันแก้ป ั ญหา และด้านพฤติกรรมครูและผู้บริหารควรส่งต่อนักเรียนในการแก้ไขพฤติกรรมบําบัด 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the personnel development for encouraging student’s virtue, ethic and desirable 
behaviors at Ban Kornburisuksar School, Amphor Muangyang, Nakhonratchasrima province. 
 The sample of this research consisted of 15 school administrators, teachers, basic education school committees, 
and 2 Buddhist monks. A 5-point rating scale questionnaire composed of items reflecting the five aspects with reliability of .95 
was administered and then the data were analyzed through percentage, mean, and standard deviation.  
 The research findings were as follows: 

1. The desirable characteristic of student assistance system at Ban Khonburisuksar school, Amphor muangyang, 
Nakhonratchasrima province, classified by personal knowing, filtered student, student encourage, preventing and solving student 
continuing education, considered in individual aspect and totally aspects were at a high level. 

2. This research result also showed that a school should continuing promote student’s virtue and ethic developing, 
more variety activities for preventing and solving student’s behavior. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที    ตอนหนึ งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (กรมสุขภาพจิต.    6: คํานํา) ว่า 
 

“…เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทําตัวเองให้ตกตํ  าหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสําเร็จ มี
ฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมก ับผู้อื นได้อย่างราบรื น แต่การที จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั  น จ ําเป็นต้องอาศัยผู้แนะนํา ควบคุมให้ดําเนินไป



 

อย่างถูกต้อง ในฐานะที เป็นครูผู้สอน เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิด อยู่ทุกๆ ด้าน 
รองลงมาจากบิดามารดา...”  

 ดังนั  นการที จะช่วยป้องก ันปัญหาต่าง  ๆดังกล่าวที เก ิดขึ นก ับนักเรียน จําเป็นต้องมีแนวทางการดูแลและพัฒนานักเรียนที ถูกวิธี เพื อลด
ภาวะของปัญหา รวมทั  งมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจ อารมณ์และความคิดของเด็กได้อย่างเหมาะสม 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (2547: 1) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่าคือการพัฒนาคน โดยมีความ
เชื อว่ามนุษย์มีศักยภาพที จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต นอกจากจะให้ความสําคัญก ับการพัฒนาศักยภาพโดยตรงแล้วยังต้องคํานึงถึง
กลไกและสภาพแวดล้อมที จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เก ิดการพัฒนาอย่างเต็มที  เพื อเตรียมคนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้คิดวิเคราะห์ แก ้ ปัญหาเป็น 
มีความคิดริเริ มสร้างสรรค์ สามารถเผชิญก ับสถานการณ์ที เก ิดขึ นและที เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ นั  นคือ จะต้องให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที มี
คุณภาพตามมาตรา    ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      ที ได้ก ํ าหนดไว้เพื อให้บรรลุผล และยังได้ก ํ าหนดให้มีระบบประก ัน
คุณภาพไว้ในมาตรา    ให้สถานศึกษาปฏิบัติ คือ ให้หน่วยงานต้นสังก ัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประก ันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ
ว่าการประก ันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ  งของการบริหารการศึกษาที ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังก ัด หน่วยงานที เก ี ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื อรองรับการประก ัน
คุณภาพภายนอก 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบหนึ  งที มีประสิทธิภาพที สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั  นพื  นฐานและกรมสุขภาพจิตได้
ร่วมก ันวางรากฐานเพื อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนซึ งมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี   1) ปรับเปลี ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครูอาจารย์
ให้ส่งเสริม ดูแลพัฒนานักเรียนทั  งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 2) วางระบบที จะสร้างความมั  นใจว่านักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่าง
น้อยหนึ  งคนที จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื อง3) สนับสนุนให้ครูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกบัผู้ปกครอง เพื อให้บ้าน โรงเรียน และชุมชน 
เชื อมประสานและรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายช่วยก ันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ชุมชน และผู้ชํานาญการใน
สาขาต่างๆ เพื อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก ้ ไข ส่งเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ ดังนั  นการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีคุณค่าและความจําเป็นที สถานศึกษาจะต้องนําไปปฏิบัติให้เก ิดผลก ับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื องและยั  งยืน 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2547: คํานํา) 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (   9: 2-3) ได้กล่าวถึงความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที สถานศึกษา ผู้บริหารและครู
ต้องดําเนินงานตามระบบว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.      ในมาตรา    ก ํ าหนดให้คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทํามาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ มาตรฐานตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะเพื อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ งมีส่วนที เก ี ยวข้องก ับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สรุปได้ว่า ตําแหน่งครู ลักษณะงานที ปฏิบัติ จัดอบรมสั  งสอนและจัดกิจกรรมเพื อพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ข้อ 2) ปฏิบัติงาน
เกี ยวก ับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ข้อ 4) และประสานความร่วมมือก ับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื อร่วมก ันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ (ข้อ 5) สําหรับตําแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ลกัษณะงานที ปฏิบัติจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ข้อ 12) จะเห็นได้ว่า
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบที สถานศึกษา ครู และผู้บริหารต้องถือปฏิบัติ นโยบายและลักษณะงานดังกล่าวสอดคล้องก ับมาตรฐาน
การศึกษาขั  นพื  นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที  15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตัวบ่งชี  ที  15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที เข้มแข็งและทั  วถึง ส่วนกรมสุขภาพจิต (2546: 2) ได้กล่าวถึง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที มีคุณภาพทั  งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ ความเป็นคน มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที เป็นสุขตามที สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั  น นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องก ันและการช่วยเหลือแก ้ ไขปัญหาต่างๆ ที เก ิดขึ  นก ับนักเรียนก ็ เป็นสิ งสําคัญประการหนึ  งของการพัฒนา เนื องจาก
สภาพสังคมที เปลี ยนไปอย่างมาก ทั  งด้านการสื อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก ็มีปรากฏ
เช่นก ัน ดังนั  น ภาพความสําเร็จที เก ิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นตามความมุ่งหวังนั  น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที เก ี ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะครู
ทุกคนในโรงเรียน ซึ งมีครูที ปรึกษาเป็นหลักในการดําเนินงานต่าง  ๆเพื อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที มีต่อศิษย์ และ
ภูมิใจในบทบาทที มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เป็นบุคคลที มีคุณค่าของสังคมต่อไป ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็น
ระบบที สามารถดําเนินงานเพื อรับการประก ันคุณภาพได้ ซึ งครอบคลุมทั  งด้านปัจจัยผลผลิตและด้านกระบวนการ 
 ในการประชุมจัดทําวาระแห่งชาติ ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม เมื อวันที  25 และ 30 สิงหาคม 2549 โดยกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่หลักธรรมทางศาสนา สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนาได้ข้อสรุปว่า การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ก ับคนในชาตินับเป็นเรื อง
สําคัญอย่างยิ  งที ทุกภาคส่วน ระดับชาติ ต่างได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื องคุณธรรมและจริยธรรมทั  งสิ น แต่ยังไม่สามารถที จะดําเนินการให้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมได้ ซึ งก ํ าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให้มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอยู่



 

จํานวนหลายมาตรา และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  10 ได้ให้ความสําคัญในเรื องการพัฒนาทุนทางสังคมว่าเป็นทุนสําคัญที 
เสริมสร้างวิถีชีวิตที ดีงามของคนในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที จะยกระดับคุณภาพของคนในชาติ ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมคนไทยทุกคน รวมทั  งผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันการศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมไทยปัจจุบันได้เปลี ยนแปลงไปในทางด้านขาด
คุณธรรมจํานวนเพิ  มมากขึ  น คนในสังคมส่วนหนึ  งก ํ าลังเรียกหาความมีคุณธรรมของคนในสังคม ฉะนั  นกรมการศาสนาจึงได้เสนอขอความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรี ให้ดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (เสริมสร้างคนในชาติให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมที มีคุณภาพด้วยหลักธรรมทางศาสนานําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างถาวรและยั  งยืน) ให้เป็นวาระแห่งชาติ ยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท อันเป็นภารกิจสําคัญของกรมการศาสนาที จะเสริมสร้างให้คนไทยทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นคนดีและมี
คุณธรรม สนับสนุนแผนการพัฒนาประเทศที ยั  งยืนโดยเป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนจะบังเกิดประโยชน์สุข สังคมและประเทศชาติก ็จะพัฒนาไปได้
อย่างยั  งยืน และสามารถแข่งขัน ยืนหยัด อยู่ในเวทีโลกได้ด้วยการเรียนรู้เข้าใจในหลักธรรมคําสอนของศาสนาอย่างถูกต้อง สามารถนําไปยึดถือและ
ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจําว ันเพื อคนในสังคมไทยจะได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที ดีและมีความสุขอย่างยั  งยืนด้วยกระบวนการเชิงรุก เข้าสู่ 3 
กลุ่มเป้าหมายที เป็นองค์รวมของการพัฒนาให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี   1) กลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีการปลูกฝังเรื องคุณธรรมตั  งแต่วัยเด็กด้วย
กระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษา ตรี โท เอก ในสถานศึกษา 2) กลุ่มเจ้าหน้าที ของรัฐทุกกระทรวง/ทบวง/กรม ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนา ถือเป็นวันปฏิบัติราชการครั  งละ 3 หรือ 5 ว ันทําการต่อปี เพื อยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที 
ของรัฐ สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจของชาติ 3) กลุ่มประชาชน ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ผลักดันใหเ้กณฑ ์ความจําเป็นพื  นฐาน (จปฐ.) ตัวชี  วัด ที  35 คนอายุ 6 ปี ขึ  นไป ทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั  ง (กิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างใดอย่างหนึ  งหรือหลายอย่าง เช่น การทําบุญตักบาตร ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทําสมาธิ สวดมนต ์ฟังเทศน ์ฟังธรรม หรือการทําละหมาด เป็น
ต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั  ง 
 นโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ   เวชชาชีวะ) แถลงต่อรัฐสภา ด้านการศึกษา ว ันจันทร์ ที  29 ธันวาคม 2551 ปฏิรูปการศึกษาทั  งระบบ โดยปฏิรูป
โครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องก ับรัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากรเพื อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั  งแต่
ระดับการศึกษาขั  นพื  นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบ การคัดเลือกเข้าสูม่หาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั  งปรับหลักสูตรวิชา
แกนหลัก รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุงสื อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสํานักงาน
การศึกษาตลอดชีวิต และจัดให้มีศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวิต เพื อการเรียนรู้ที เหมาะสมในแต่ละพื  นที  ตลอดถึงการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื อนําไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้อย่างแท้จริง  ) 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั  งระบบ โดยมุ่งเน้นในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื อให้สนองตอบความต้องการด้าน
บุคลากรของภาคเศรษฐกิจ  ) พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพื อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีวิทยฐานะสูงขึ  น ลดภาระ
งานครูที ไม่เกี ยวก ับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูด้วยการปรับโครงสร้างหนี   และจัดตั  งกองทุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตครูควบคูไ่ปก ับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที เน้นการพัฒนาเนื  อหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า  ) จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี    ปี ตั  งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พร้อมทั  งเพิ  มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เก ิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั  งผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม รวมทั  งยกระดับการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 
 นอกเหนือจากที เด็กนักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่ที บ้านแล้ว สถานศึกษาซึ งถือได้ว่าเป็นสถานที ใหก้ารศึกษาอบรมที เด็กจะต้องมาใช้ชีวิตในการ
ทํากิจกรรมต่าง  ๆร่วมก ับครูและเพื อน  ๆดังนั  น ครูจะต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมที หลากหลายให้เด็กได้เก ิดการพัฒนาการอย่างเต็มที ตามศักยภาพของตัวบุคคล
ในขณะเดียวก ันจะต้องเคารพในสิทธิบุคคล โดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับรู้ เข้าใจและพร้อมที จะร่วมมือก ันในการปฏิบัติภารกิจให้ราบรื น 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ และคุณลักษณะที ดี ในอันที จะส่งเสริมให้การบริหารงานในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที สําคัญทางการศึกษาและผลจากการจัดการศึกษาจะเป็นเช่นใดนั  นขึ  นอยู่ก ับการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ผู้บริหารจึงต้องเป็นตัวจักรที สําคัญที จะทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ จะต้องมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา พร้อมที จะเป็นผู้นําในการ
ปรับเปลี ยนและส่งเสริมในทางที ดีขึ  น ดังนั  นการที จะช่วยป้องก ันปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องมีแนวทางการแก ้ ไขปัญหาที เก ิดขึ  นที เหมาะสม รวมทั  ง
มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และความคิดของเด็กได้อย่างเหมาะสม (กรมสุขภาพจิต.     : 7)  
 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา อําเภอเมืองยาง สํานักงานเขตพื  นที การศึกษานครราชสีมา เขต   ได้วางแผนโดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั  น
พื  นฐาน (   มาตรฐาน) เป็นเป้าหมายในการพัฒนา มีโครงการรองรับในปีการศึกษา      คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการอบรม
นักเรียนหน้าเสาธง มีความมุ่งมั  นที จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยมีความเชื อว่าหากนักเรียนเป็นคนที มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที พึงประสงค์แล้วก ็จะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุก  ๆด้านตามไปด้วยและบุคคลที ใกล้ชิดนักเรียนมากที สุด คือ ครูผู้สอนที จะเป็นผู้คอยอบรม



 

สั  งสอนดูแลนักเรียนได้ตรงตามความต้องการมากที สุด แต่จากรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที  1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที พึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2551 ยังไม่เป็นที น่าพอใจ โดยโรงเรียนได้ก ํ าหนดเป้าหมายต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมที ดีงามในเรื องความซื อสัตย์สุจริต ความกตัญ ูกตเวที ความมีนํ  าใจ เสียสละ การสะสมทําความดี ภูมิใจในความเป็นไทย และมีความ
ประหยัด (โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา. 25  : 1 ) จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของ สมศ. รอบสอง เมื อวันที   -  มกราคม พ.ศ.      
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า งานที ควรพัฒนา คือ งานด้านคุณธรรม งานด้านค่านิยมที พึงประสงค์ของนักเรียน เหตุผลจากความสําคัญของ
ครูผู้สอน ที เป็นผู้ใกลชิ้ดนักเรียนมากที สุด รองมาจากบิดามารดา ความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ภายนอก และจากเป้าหมายที โรงเรียนได้ก ํ าหนดไว้ ดังนั  น
การที จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี เก่ง มีสุขได้นั  น แนวทางหนึ  งที สามารถทําได้ คือ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถดําเนินงานเกี  ยวก ับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีแนวทางการดําเนินงานตามกรอบที ชัดเจน และเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้วิจัยที 
รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที ตําแหน่งครู โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา จึงได้วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที พึง
ประสงค์ นักเรียนร่วมก ับผู้บริหารและคณะครูโดยใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ PAOR คือ ร่วมก ันสํารวจและการวางแผน (P) นํา
แผนงานมาร่วมก ันปฏิบัติ (A) ร่วมก ันสังเกตและตรวจสอบผลที เก ิดขึ  นตามแผนงาน (O) และร่วมก ันสะท้อนผลเพื อปรับปรุงและจัดเป็นโครงการ
ต่อเนื อง (R) ด้วยกิจกรรมต่อเนื องในปีการศึกษา 25  -25   โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ
พฒันาบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที พึงประสงค์ของนักเรียน  
 
ความมุ ่งหมายของการวิจัย 
 เพื อรายงานผลการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 
อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอบเขตประชากรที ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที  ใช้ในการศึกษาและรายงานครั  งนี  ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้วิจ ัย ครู กรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์ จํานวน 2 รูป 
รวมทั  งสิ น 17 คน 2 รูป 
 ขอบเขตเนื อหา 
  รายงานการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที  พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านครบุรี
ศึกษา อําเภอเมืองยาง สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเกี  ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที  พึงประสงค์ ในเรื  องความซ ื  อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความมีนํ าใจไมตรี การสะสมทําความดี  
การประหยัดและอดออมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั  นตอนกระบวนการ 5 ข ั  นตอน คือ การรู้จ ักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้ องกันและแก้ป ั ญหานักเรียน การส่งต่อนักเรียน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลค่าเฉลี  ย และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐานลักษณะที  พึงประสงค์ของนักเรียนด้านดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนบ้า
นครบุรีศึกษา อําเภอเมืองยาง สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   พบว่า ด้านการรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้ องกันและแก้ไขป ั ญหา และด้านส่งต่อนักเรียน พิจารณาโดยรวมและรายด้าน ค่าเฉลี  ย (X = 4.07) 
และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .71) ระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ด้านป ั ญหา ข้อเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พบว่า ด้านการรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล จากการไปเยี  ยมบ้านอยากให้ครูที  ปรึกษาและครูประจําชั  นไปเยี  ยมบ้านให้คําแนะนําสอบตามข้อมูล
เบื องต้นกับนักเรียนทุกด้าน ด้านการคัดกรองนักเรียน ครูทุกคนควรมีการคัดกรองนักเรียนแยกนักเรียนด้านสติป ั ญญา เพื  อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการส่งเสริมนักเรียน มีครูแนะแนวแต่ละรายส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กแสดงออกถึงความสามารถได้เต็มที   ส่วนด้าน
ป้ องกันและแก้ไขป ั ญหา ควรมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่ม เป็นระยะควรมีกิจกรรมที  หลากหลาย เพื  อป้ องกัน
และแก้ไขป ั ญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนและด้านส่งต่อนักเรียน ยังไม่มีป ั ญหากับระบบส่งต่อ  
 
 
 



 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาบุคลากรเพื  อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที  พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา อําเภอ
เมืองยาง สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   หลักความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดย
มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับพัฒนาคุณภาพทั  งด้านสติป ั ญญา ด้านความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม มี
ระบบ ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความตระหนัก 5 ดา้น 

1. การรู้จ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการศึกษาข้อมูลพื  นฐานของนักเรียนเกี  ยวกับด้านความสามารถในการเรียน และ
ความสามารถอื  นๆ ด้านสุขภาพเกี  ยวกับร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ด้านครอบครัวเกี  ยวกับเศรษฐกิจ และการคุ้มครองนักเรียน และด้าน
อื  นๆ ด้วยการใช้ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ และการสังเกต 

2. การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี  ยวกับตัวนักเรียน เพื  อจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี  ยง และกลุ่มมีป ั ญหา ซ ึ  งโรงเรียนต้องให้การ ช่วยเหลือ ป้ องกันหรือแก้ไขป ั ญหาตามแต่กรณี ด้วยการใช้ระเบียนสะสม การสังเกต การได้
ข้อมูลจากครูผู้สอนที  เกี  ยวข้องและเพื  อนนักเรียน 

3. การส่งเสริมนักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที  อยู่ในความดูแลมีความภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆ ซ ึ  งจะช่วย
ป้ อ ง กั น มิ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ที  อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ป ก ติ ก ล า ย เ ป็ น นั ก เ รี ย น  ก ลุ่ ม เ สี  ย ง / 
มีป ั ญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี  ยง/มีป ั ญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามที  โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง ด้วย
การจัดกิจกรรมโฮมรูม และการจัดประชุมผู้ปกครองชั  นเรียน 

4. การป้ องกันและช่วยเหลือนักเรียน เป็นการให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยนักเรียนกลุ่มเสี  ยง/
มีป ั ญหาโรงเรียนต้องช่วยเหลือด้วยการป้ องกันและการแก้ไขป ั ญหาด้วยการให้การปรึกษาเบื องต้น และการจัดกิจกรรมเพื  อป้ องกันและ
แก้ไขป ั ญหา 

5. การส่งต่อนักเรียน เป็นการป้ องกันและแก้ไขป ั ญหาของนักเรียนบางกรณีที  มีป ั ญหายากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือ
แล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ  น ที  โรงเรียนได้ส่งต่อภายในโดยครูที  ปรึกษาส่งต่อครูที  สามารถในการช่วยเหลือนักเรียน เช่น ครูแนะแนว ครู
พยาบาล ครูประจําวิชา หรือฝ ่ ายปกครอง และการส่งต่อภายนอก โดยครูแนะแนวหรือฝ ่ ายปกครองส่งต่อไปยังผู้เชี  ยวชาญภายนอก 
 อย่างไรก็ตามได้มีผู้วิจ ัยเกี  ยวข้องดังนี  เถวียน พันอนุ (2542: 147-148) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 

1. มีความคิดเห็นเกี  ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื  นฐานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและจําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายด้านทั  ง 9 ด้าน โดยมีรายข้อที  มีคุณธรรมค่อนข้างสูง จํานวน 
1 ข้อ ในแต่ละด้าน ดังนี  เข้าร่วมงานสังคมตามที  ได้รับคําเชิญ อุทิศเวลาเพื  อประโยชน์ส่วนรวม ไม่รวมกันกับคนใกล้ชิดหรือพรรคพวกในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากตําแหน่งหน้าที   ตัดสินป ั ญหาด้วยความเป็นธรรมตามหลักการและเหตุผล จัดให้มีการประชุมผู้ร่วมงานอยู่อย่าง
สมํ  าเสมอ แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ปฏ ิบ ัติงานด้วยความซ ื  อสัตย์สุจริตเป็นที  ไว้วางใจให้อภัยผู้ร่วมงานอยู่อย่างเนืองนิตย์ บริหารงานโดย
ยึดระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นหลัก 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี  ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมพื  นฐานของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและในรายด้าน 6 
ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ประธานกรรมการโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี  ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนใน 3 ด้าน ที  เหลือ
มากกว่าครูผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .05 ด้านมีความเมตตากรุณาต่อผู้ ร่วมงานและผู้อื  น ด้านมีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน และ
ด้านมองโลกในแง่ดี ซ ึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ บุญร่วม คิดการ (2542: 164-166) ได้ศึกษาการปฏ ิบ ัติตนตามคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า 

 ระดับการปฏ ิบ ัติตนตามคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครพนม โดยส่วนร่วมและเป็นรายด้าน มีระดับการปฏ ิบ ัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับดังนี  คุณธรรมในการครองตน การครองคน และ
การครองงาน 
 ระดับการปฏ ิบ ัติตนตามคุณธรรมโดยส่วนร่วมและเป็นรายด้านของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครพนมในโรงเรียนที  มีขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .01 โดยผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการ
ปฏ ิบ ัติมากกว่าผู้บริหารในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางมีระดับการปฏ ิบ ัติมากกว่าผู้บริหารในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ซ ึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สุชาติ อาจศัตรู (2546: 162-163) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมที  พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนภูซาง
ใหญ่วิทยาคม อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า สภาพป ั จจุบ ันและป ั ญหาเกี  ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน คือ นักเรียนมี
พฤติกรรมมาสายและหนีเรียนเนื  องจากยังไม่มีระบบที  ชัดเจนและขาดความต่อเนื  อง ขาดการประสานงานความร่วมมือระหว่างบุคลากรใน
โรงเรียน ซ ึ  งเป็นผลกระทบให้การปฏ ิบ ัติงานเพื  อพัฒนาความประพฤติของนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที  ควร โรงเรียนได้นําเอาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาใช้โดยครูที  ปรึกษาเป็นกลุ่มเป้ าหมาย ผลการพัฒนาทําให้นักเรียนพฤติกรรมที  ไม่พึงประสงค์ทั  งการมาสาย การหนี
เรียน การทะเลาะวิวาท ชู้สาว และการเกี  ยวข้องกับสารเสพติดลดลง โดยหลังการดําเนินงานครูมีความรู้ ความเข้าใจและนําสู่การปฏ ิบ ัติ 



 

รวมทั  งนักเรียนมีพฤติกรรมที   พึงประสงค์โดยภาพรวมและรายด้านมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที  ระดับ .01 ซ ึ  ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของประพล ตระการไทย (2547) วิจ ัยเรื  อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนารีนุ
กูล จ ังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ด้านการประชุมเชิงปฏ ิบ ัติการ 
การพัฒนาทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั  ง 5 ข ั  นตอน ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ดําเนินงาน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม นักเรียนมีความภาคภูมใจและศรัทธาต่อการดําเนินงานของโรงเรียน นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตรงตาม
สภาพป ั ญหา 
 นอกจากนี ผลจากการศึกษา ผู้ ร่วมศึกษาประกอบด้วย ครูสายงานการสอนโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา รับผิดชอบงานพัฒนา
บุคลากรและผู้ ร่วมศึกษา ซ ึ  งเป็นวิทยากรภูมิป ั ญญาชาวบ้านและครูผู้สอน ประกอบด้วย  ) นายเริ ม  แว่นไธสง  ) นายบุญชู  ค้ากําไร 3) 
นายอุทัย  แว่นไธสง  ) นายสวรรค์  ชาชํานาญ  ) นายเลิศ  ต้นโศก  ) นายศุภกฤต  นาคเครือ  ) นายประเสริฐ  มูลลี  ) นางรําไพ  ชูชีพ 
 ) นายเอนก  โกสีย์รัตนาภิบาล   ) นางราตรี  วิจารย์   ) นายไสว  โพเข็ม   ) นายเด่นชัย  กลั  นเพชรพะเนาว์   ) พระอธิการมานพ  
ป ั ญญาทีโป   ) พระอาจารย์สนอง  ฐานธรรมโม และ 15) นายสมบัติ  วรรณา 
 ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ ร่วมศึกษา โดยรวมลักษณะผู้เรียนที  พึงประสงค์ ได้แก่  

1. คนดี คือ คนที  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที  ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมมคีุณลักษณะที  พึงประสงค์ ทั  งด้านจิตใจและ
พฤติกรรมที  แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื อเกื อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที   ซ ื  อสัตย์ พากเพียร ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นและสิทธิของผู้อื  น มีความเสียสละ รักษาสิ  งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นอย่างสันติสุข 

2. คนเก่ง คือ คนที  มีสมรรถภาพสูง ในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ  ง หรือรอบด้าน หรือมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นํา รู้จ ักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก  
ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และทําประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม และประเทศชาติได้ 

3. คนมีความสุข คือ คนที  มีสุขภาพดีทั  งกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ 
มีความรักต่อทุกสรรพสิ  ง มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุขและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงกับอัตภาพ 
 ซ ึ  งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 7-12) รวม 12 มาตรฐาน สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา
ขั  นพื  นฐานเกี  ยวกับผู้เรียนที  พึงประสงค์เป็นเกณฑ ์มาตรฐานเพื  อให้โรงเรียนมีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ก ับการมีสติป ั ญญาที  ดีใน 12 มาตรฐาน คือ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที  พึงประสงค์เป็นสมาชิกที  ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏ ิบ ัติตนตามระบอบประชาธิปไตยมีจิตสํานึกที  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อมมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิส ัยทัศน์ มีความรู้และทักษะที  จําเป็น
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื  อง เห็นคุณค่าและภูมิใจใน
ภูมิป ั ญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมที  ดี รู้จ ักตนเองพึ  งตนเองได้ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื  นได้และมีเจตคติที  ดีต่ออาชีพสุจริต มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที  ดี ปลอดภัยจากสิ งเสพย์ติดให้โทษและสิ งมอมเมา และมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการวิจัย 

1. ควรทําข้อมูลการวิจ ัยไปใช้ในโรงเรียนต่างๆ ด้านวิธีการพัฒนาผู้เรียนที  พึงประสงค ์
2. การวิจ ัยนี  เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะที  พึงประสงค์ของนักเรียน ควรเสนอผลข้อมูลต่อเขต

พื นที  การศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั  งต่อไป 

1. ควรวิจ ัยเกี  ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะที  พึงประสงค์ของโรงเรียนในต่างๆ ในเขตพื นที  การศึกษา 
2. ควรวิจ ัยเรื  องเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนกลุ่มมัธยมและประถมศึกษาอย่างต่อเนื  อง  
3. ควรวิจ ัยเชิงคุณภาพด้านลักษณะของนักเรียนที  พึงประสงค์ 
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