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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

อบรมครูสอนคุณธรรม หวังฟนคุณภาพเด็กดีสูสังคม 
 

กุมารี วัชชวงษ รายงาน 

 
 
 

จากผลวิจัยของเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง 
"สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย : กรณีศึกษา
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล" 
ในป 2550 พบวาเยาวชนไทยยังขาดคุณธรรม 6 ดาน ไดแก ความมี
วินัย ความรบัผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต สตสิัมปชัญญะ จิตอาสา 
และความขยนัหมั่นเพียร  
 
โดยกลุมตัวอยางที่เปนเยาวชนอายุต่ํากวา 20 ป เปนกลุมที่มี

คุณธรรมต่ํากวาชวงอายุอื่นๆ โดยมีคาคะแนนเทากับ 67.2 คะแนน ซึ่งผลการสํารวจบงช้ีถึงแนวโนม
คุณลักษณะของเยาวชนไทยในปจจุบันที่ยังเปนปญหานาวิตกวา อนาคตของชาติจะเปนอยางไร 
 
ดวยเหตุนี ้ศูนยสงเสรมิและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) รวมกับ
คณาจารยผูทรงคุณวฒิุจากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนดวย
กระบวนการวิจัย ในโครงการพัฒนาเครือขายคุณธรรมสถานศึกษา โดยเชิญครูระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขายทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี ้ 
 
พรอมทั้งเผยแพรผลการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคดานคุณธรรมที่รวบรวมอยูใน
หนังสือ "หลากหลายวิถี..สรางคนดีสูสงัคม" นํามาตีพิมพเพิ่มอกี 4,000 เลม เพื่อแจกจายไปยัง
โรงเรียนเครือขายทั่วประเทศ และใชเปนคูมือในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมของนักเรยีน
ดวยกระบวนการวิจัยอีกดวย 
 
รศ.ดร.จิราภรณ ศิริทวี อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) และ
นักวิชาการศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาฯ จัดอบรมเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมและปลูกฝงให
เด็กไทยเปนคนมีคุณธรรมผานการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน โดยนํา
ผลวิจัยเรื่อง "หลากหลายวถิี..สรางคนดีสูสังคม" อบรมใหกับครูทั้ง 4 ภูมิภาคในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 960 คน  

 

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสด  ฉบับประจําวันท่ี   13   เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.2551     หนา   28 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สามารถสอดแทรกและบมเพาะคุณลักษณะของนกัเรียนใหมีคุณธรรม 
และเปนคนดีของสังคมผานการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมความดีไมมี
ขาย..อยากไดตองสะสม, ตนไมแหงความหวัง กลองของขวัญ และ
คนดีมีคุณธรรม เปนตน ทั้งน้ีจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการ
สอน จะเห็นไดวา กิจกรรมกลองของขวัญเปนกิจกรรมที่มุงสอนให
เด็กอยาดูคนหรือมองคนแตภายนอก เพราะครูจะสอนคุณธรรมผาน
การใหเด็กเลือกของขวัญจาก 3 กลองที่มีลักษณะแตกตางกัน โดย
กลองที่สวยงามจะมีของที่ไมสวย ขณะที่กลองที่หอไมสวยงามแตมี
ของขวัญที่มีคุณคามากที่สุด 
 
รศ.ดร.จิราภรณ กลาวดวยวา ครูเปนผูมีบท บาทสําคัญในการพัฒนา
นักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมโดยแนวโนมในปจจุบันเราไมตองการ
ใหครูเอาแตน่ังสอนหนังสือ แตอยากใหครูสอนคน โดยทํางานวิจัย
ควบคูกับการสอน คิดตั้งคําถามดวยวามีปญหาอะไรเกิดขึ้นบางกับ
กระ บวนการเรียนรูของเด็ก นอกเหนือจากบทเรียน ไมวาจะเปน การ
สอนใหเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และชวยเด็กแกปญหามากกวา
มุงสอน  
 
ดังน้ันการปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กน้ัน ตองสงเสริมใหเด็กเรียนรูดวย
การกระทํา จึงตองอบรมใหครูเปนผูทํากิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
เสียกอน เพื่อใหครูนําไปถอดความรูและจัดกิจกรรมกับเด็กได อาทิ 
การใหดาวความรับผิดชอบ เปนกิจกรรมกระตุนใหเด็กเรียนรูเรื่องการ
ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ หรือ การสอนคุณธรรมเรื่องตางๆ ครู
ตองนําความจริงในปจจุบันมาพูดกับเด็ก ตองเปดรับขอมูลขาวสารนํามายกตัวอยางใหนักเรียนฟง เชน 
ความสามัคค ีครูตองใหเด็กทํากิจกรรมกลุม มีโอกาสแสดงออกถึงความสามัคคีในการทํางานจริง เด็ก
จะเห็นผลของความสามัคคีเปนอยางไร เปนตน  
 
"สวนการทีส่ังคมมองวาเด็กวัยรุนไทยขาดคณุธรรมนั้น มีหลักคิดทีฝ่ากไปถึงครู อาจารยใน
สถานศึกษา โดยครูประถมศึกษาจะเอาใจใสดูแลเด็กมาก เพราะคิดวายังเด็กตองคอย
ประคับประคองมาก ขณะที่เด็กระดับมัธยมศึกษา ครูมักจะมองวาเด็กโตแลวชวยตัวเองได ซึ่ง
ในความเปนจริงครูตองใกลชิดเดก็มัธยมศึกษาใหมากที่สุด ถาครเูปนเพื่อนเด็ก จะทําใหรูสึก
วามีความเปนมิตร มีปญหาอะไรก็มักจะเลาใหครูฟง ถาครูยิ่งหางเด็ก ใชแตไมเรียวหรือการ
ตัดแตมคะแนน ไมคอยซักถาม เขาใจเด็ก ก็จะทําใหเด็กหันหนามาเลาปญหาที่เลาใหพอแม
ฟงไมได จากนั้นเมื่อครูไดใจเด็กแลว ก็คอยๆ ดึงเด็กมาทํากิจกรรมสรางเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ซึ่งจะสงผลใหเด็กเปดใจยอมรับและรวมมือกับครูอยางด ีอยางไรก็ตาม การสอน
คุณธรรมผานกิจกรรมสรางจิตสํานึกดานความดี ความงามใหกับเด็กนั้น จะเปนความหวังใน
การจัดการศึกษา ผลติคนดีสูสังคม" อจ.ประจําคณะศึกษาศาสตร กลาว 
 
ดาน น.ส.ณฐัวรรณ พุมดยีิ่ง อาจารยผูสอนวิชาประวัติศาสตร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
กลาวภายหลังเขารับอบรมเวิรกช็อปเทคนิคการสอนคุณธรรมแกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา วา ตนจะ
นํากิจกรรม "ตนไมแหงความสําเร็จ..ตนไมธรรมะสัญญา" เปนกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกอยูในวิชา
ประวัติศาสตรได โดยครูจะปลูกฝงใหเด็กเรียนรูเรื่องการเปนคนดี รักชาติ ไมใหลืมตนกําเนิดของความ
เปนไทย เรียนรูความสําคัญการอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูได  
 
ซึ่งเด็กจะตระหนักและนําไปปฏิบัติไดหรือไม ขึ้นอยูกับกระบวนการเรียนรูที่ครูจะถายทอดใหเด็กเขาใจ
และเห็นความสําคัญไดอยางไร สวนตัวมีความเห็นวาเปนโครงการที่ดีมาก เปนการเปดโลกทัศนให
ครูผูสอนเห็นความสําคัญในการทําวิจัยเทคนิคการสอนคุณธรรมนําไปสูการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เพื่อ
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มุงเนนใหเด็กมีมุมมองชีวิตในดานคุณธรรม พรอมทั้งซึมซับปฏิบัติตัวเปนคนดีมีคุณธรรม 
 
"โลกในยุคโลกาภิวัตนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ทําใหเด็กหลายคน
เดินทางผิด ดังน้ันครูตองเปนผูช้ีแนะใหเด็กเลือกเปดรับที่จะเสพสื่อตามกระแสบริโภคนิยมอยางมี
วิจารณญาณ โดยกระบวนการเรียนทุกวิชาครูตองเปนผูอบรม สอดแทรกการปลูกฝงกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรมทุกๆ ดานไมวาจะเปน ความรักชาติ รักในวัฒนธรรมไทย ความรับผิดชอบ ความประหยัด 
ซื่อสัตย และอดทน เปนตน ซึ่งดิฉันคิดวา เรื่องเหลาน้ีถามีการพูดบอยๆ เดก็จะซึมซับคณุธรรมและมี
พฤติกรรมที่ดีไดเอง" น.ส.ณัฐวรรณ กลาว 
 
หลังจากนี้นักวชิาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒ (มศว) จะเขาไปเกาะตดิทําวิจยัตดิตามประเมินผลการสอน
คุณธรรมดานตางๆ ท่ีเหลาแมพิมพของชาตินําไปถายทอดสูนักเรยีน 
โดยคณะผูวิจยัจะเขาไปสังเกต การณและถอดบทเรียนและองค
ความรูตางๆ วา ครูสามารถ จัดกจิกรรมเพื่อสรางเสริมคณุลักษณะ
และปลกูฝงคุณธรรมแกนักเรยีนไดหรอืไม พรอมทั้งนําตัวอยางการ
สอนคุณธรรมที่ดีมาเผยแพร  
 
ซึ่งเปนการสนับสนุนใหกําลังใจครูใหเปนนักคิด นักวเิคราะห และนักถายทอดความรูคู
คุณธรรมไปสูเยาวชนของชาตอิยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
หนา 28  


