
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          1121           ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

   Journal of Education, Mahasarakham University          Volume 10 Special Edition September 2016 

  

การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝ่เรียนรู้   
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
Investigate  Attributes  of  Students  in  Three  Areas  Curiousity, 
Sufficiency  and  Ublic  Mind 
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 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนด้าน   
ใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่างพอเพยีง และจติสาธารณะ กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลเป็นนักเรยีนโรงเรยีนบ้านวงับวั
สามคัควีทิยา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2559 ไดแ้ก่นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน  
10 คน นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่1 และ 2 จ านวน 10 คน รวมจ านวน 20 คน เครื่องมอื
ทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่ แบบสอบถามด้านใฝ่เรยีนรู ้จ านวน 15 ขอ้ อยู่อย่างพอเพยีง 
จ านวน 15 ขอ้ และจติสาธารณะ จ านวน 15 ขอ้ รวม 45 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ 0.23 -
0.78 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนด้าน 
ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง และจติสาธารณะ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  
 

ค าส าคญั : คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง จติสาธารณะ 
 

Abstract  
 The Study aims to investigate attributes of students in three areas : curiousity, 
sufficiency, and public mind. Panel participants were 10 of Prathomsueksa 6 students, 
10 of Matthayomsueksa 1 and 2 students from Wangbua Samakui Witthaya School. 
Research tool was questionnaire and data were analyzed by mean and standard 
deviation. Finding revenled that students had 3 attributes at high level at all.  
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บทน า 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่
2) พ.ศ. 2545 มบีทบญัญตัหิลายมาตราที่
เป็นการวางกรอบแนะแนวทางในการจดั
พฒันา และปฏริปูการศกึษา ไดแ้ก่การจดั
การศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทุกดา้นและสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข (มาตรา 6) 
การจดัการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั ทีต่้องเน้นความส าคญัทัง้
ความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กระบวนการเรยีนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา 
(มาตรา 23) จดักระบวนการเรยีนรู้ให้
สอดคล้อ งกับความถนัดคว ามสนใจ  
ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์ โดยการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จรงิ การฝึกปฏบิตั ิ ซึง่มกีาร
ผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
สมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (มาตรา 24) แต่สงัคมไทยใน
ปจัจุบันอยู่ในยุคบริโภคนิยมตกเป็นทาส
ของวตัถุ เมือ่ไมม่กีต็อ้งดิน้รน ขวนขวายหา
มาให้ได้ แม้แต่เอาร่างกายเข้าแลกกับ
โทรศพัท์มอืถือเพยีงเครื่องเดยีวเยาวชนก็
ยงัท าได ้ (กระทรวงศกึษาธกิาร.2547 : 2 - 
3) หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของสถานศกึษาทีจ่ะต้องจดักจิกรรมพฒันา
ผู้เรยีน เพื่อเพิม่พูนความรูใ้ห้กว้างขวาง
หลากหลาย ทัง้ดา้นวชิาการ และดา้นอาชพี 
การเสริมสร้างบุคลิกภาพลักษณะนิสัย 
ศกัยภาพ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม 
จรยิธรรมซึ่งน าไปสู่การด ารงชวีติในสงัคม
ประชาธิปไตย ที่ส่งเสรมิให้เคารพสิทธ ิ
เสรภีาพของผู้อื่น ความมรีะเบียบวินัย 
ความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ ความอดทน 
ความรูป้ระพฤตปิฏบิตัตินใหม้คีุณค่า รูจ้กั
บทบาทหน้าที่มุ่งมัน่ในการท างาน มจีติ
สาธา รณะ ต่ อชุ มชน ต่อสังคมและ ต่ อ
ประเทศชาต ิและสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่าง
เป็นสุข ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รวมอยู่ด้วย โดยสถานศึกษาต้อง
ร่วมกบัชุมชน ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันา
ผู้เรยีนด้านคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยม
โดย คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่
สถานศึกษาก าหนดเป็นคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์นั ้น สามารถก าหนดขึ้นให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความจ าเป็น
ทีจ่ะต้องปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนเพิ่มจากที่
ก าหนดไวใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ซึง่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน
หมายถึงลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
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ผู้เรียนเป็นคุณลักษณะที่ส ังคมต้องการ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสงัคมได้
อย่างมคีวามสุข ในฐานะพลเมอืงไทยและ
พลเมืองโลก อันประกอบด้วย  8 
คุณลกัษณะ ได้แก่ รกัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ์ ซื่อสตัยส์ุจรติ  มวีนิัย ใฝ่

เรยีนรู ้ อยู่อย่างพอเพยีง มุ่งมัน่ในการ
ท างาน รกัความเป็นไทย และมจีิต
สาธารณะ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 
5) 
 สถานการณ์ภายในประ เทศ ใน
ปจัจุบนัที่มกีารแก้ปญัหาโดยการใช้ความ
รุนแรงและประชาชนได้ร ับรู้ข่ าวสาร
มากมาย ซึ่งขาดการกลัน่กรองที่เหมาะสม
โดยเฉพาะจากสื่อ สงัคมและเครอืข่าย
สงัคม (Social Medias และ Social 
Networks) จะมีอิทธิพลต่อจิตใจและ
พฤติกรรมเด็กอย่างมากส่งผลให้เกิดเด็ก
สายพนัธ์ใหม่ที่ก้าวรา้ว มปีญัหาเรื่องการ
ควบคุมอารมณ์ ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปญัหา ไม่เคารพกฎหมายและกติกา
สงัคม ขาดความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย ์
ขาดความมจีติอาสาขาดความไว้วางใจกนั
และมองโลกในแง่รา้ย รวมทัง้มเีหตุปจัจยั
และพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชวีติและการ
ใชเ้วลาของเยาวชนเอง ไดแ้ก่ ครอบครวั
ขาดความรกัความอบอุ่น มคีวามรกัหรอืมี
เพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร สื่ออนิเทอรเ์น็ต 
การเขา้ถงึอบายมุขโดยง่าย และการขาด

แบบอย่างที่ดทีี่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
เรียนรู้ อารมณ์และจิตใจ รายงาน
สภาวการณ์เด็กและเยาวชน (อมรวิชญ์ 
นาครทรรพ. 2551) พบว่า ลกัษณะการ
ด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนนั ้นมี
พฤตกิรรมเสี่ยงมากขึน้ อาทมิกีารใช้เวลา
กบัสื่อต่าง ๆ กว่า 6-7 ชัว่โมงต่อวนั โดย
หมดไปกบัการดูโทรทศัน์ราว 3 ชัว่โมง 
อนิเทอรเ์น็ตกว่า 2 ชัว่โมง และโทรศพัท์
กว่า 1 ชัว่โมงครึง่ ซึ่งจากข้อมูลของ
สถาบนัวจิยัซเีอม็อาร์ มารเ์กต็ติ้ง รเีสริท์ 
พบว่า การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในรา้นบรกิารเพื่อ
เล่นเกมรอ้ยละ 86 สนทนาออนไลน์รอ้ยละ 
49 ส่งอเีมลรอ้ยละ 44 ใชเ้พื่อการศกึษา
เพยีงรอ้ยละ 14 และมเีดก็เล่นเกมออนไลน์ 
คอมพวิเตอร ์และอื่น ๆ เป็นประจ ารอ้ยละ 
20 ใชเ้วลาเฉลีย่วนัละ 2 ชัว่โมง ท าใหเ้กดิ
ปญัหาเด็กติดเกม การดูเว็บ คลปิโป๊ 
ทศันคตแิละการเลยีนแบบพฤตกิรรมทัง้ใน
เรื่องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและวัตถุ
นิยมมากขึน้ การมเีพศสมัพนัธ์เกดิปญัหา
การตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์และการติดเชื้อ
เอชไอวเีอดส์ นอกจากนี้พบว่า เด็ก
ประมาณรอ้ยละ 30 มอีาการเครยีดและ
ปญัหาทางอารมณ์ และ 37 คนในแสนคน
พยายามฆ่าตวัตาย โดยกลุ่มอายุ 19-25 ปี
มถีงึ 75 คนในแสนคน รวมทัง้มพีฤตกิรรม
ก้าวรา้ว ตัง้แก๊งแข่งรถมอเตอรไ์ซค์ ใช้
ความรุนแรง ทะเลาะววิาท ดื่มสุราและเสพ
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ยาเสพติด มีปญัหาออกจากโรงเรียน
กลางคนั ตลอดจนผลสมัฤทธิก์ารศกึษาต ่า 
ประเด็นปญัหาในชัน้เรียนของนักเรียน
พบว่า ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนน้อย 
ขาดการมสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ทัง้ๆ 
ที่เป็นผู้มคีวามรู้ ไม่มคีวามใฝ่เรยีนรู้ขาด
ความสนใจในการเรียน  ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ขาดความ
รบัผดิชอบ เอาใจใสซึง่จะส่งผลใหเ้ยาวชน
ซึง่เป็นก าลงัแรงงานของชาตใินอนาคตขาด
คุณภาพทัง้ทกัษะความรู้ ขาดวนิัย และมี
พฤติกรรมรุนแรง รวมทัง้ขาดจรยิธรรม 
คุณธรรมได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2553 : 17-18)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 8) ก าหนด
ใฝ่เรยีนรู ้ อยู่อย่างพอเพยีง จติสาธารณะ 
อยู่ใน 8 คุณลกัษณะ ทีส่ถานศกึษาจะต้อง
พัฒนาผู้ เ รียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์โดยการก าหนดใหห้นึ่งในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนคือกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม ชุมชน และท้องถิน่ตามความสนใจ
ในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถงึความ
รบัผดิชอบ ความดงีาม ความเสยีสละต่อ
สงัคม มจีติสาธารณะ เช่น กจิกรรมอาสา

พฒันาต่าง ๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม ให้
สถานศกึษาจดัสรรเวลาใหผู้้เรยีนได้ปฏบิตัิ
กจิกรรม คอื ในระดบัประถมศกึษา (ป.1-6) 
รวม 6 ปี จ านวน 60 ชัว่โมง ระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้น  (ม.1-3) รวม 3 ปี 
จ านวน 45 ชัว่โมง ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จ านวน 60 ชัว่โมง 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 17-21) ทัง้นี้
ให้ด าเนินการตามแนวปฏบิตัใินการพฒันา
คุ ณ ลั ก ษณ ะ อัน พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ด้ ว ย วิ ธี
ดงัต่อไปนี้ คอืบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ 8 กลุ่มสาระ จดัในกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ และปลูกฝงัคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัต ร
ประจ าวนัของสถานศกึษา (ส านักวชิาการ
และมาตรฐานการศกึษา. 2553 : 3) 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะ
ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนด้านใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ โรงเรียนบ้านวังบัว
สามคัควีิทยา มาใช้ในการพฒันานักเรยีน
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ที่
ก าหนดใหส้ถานศกึษาจดัการศกึษาประเมนิ
ผู้เรยีน โดยพจิารณาจากการพฒันาการ
ของผู้เรยีน ความประพฤติ การสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการจดัการ
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เรยีนรู ้ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั
และรปูแบบการศกึษา เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอื
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และจะช่วยให้ครูมทีางเลือกในการจดัการ
เ รียนรู้ ใ ห้มีประสิทธิภาพได้ทางหนึ่ ง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อศกึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียน ด้านใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพยีง และจติสาธารณะ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แ ก่นักเรียน
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น วั ง บั ว ส า มั ค คี วิ ท ย า  
อ าเภอกันทรวิชัย  เขตพื้นที่การศึกษา
ปร ะถมศึกษ า  มห าส า รคาม  เ ขต  1  
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 10 คน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 6 คน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 4 คน รวม
จ านวน 20 คน 
 2. กรอบเนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ดา้นใฝ่

เรยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง และมจีติสาธารณะ 
 3. ระยะเวลาและสถานที่ สถานที่
โรงเรียนบ้านวังบัวสามคัคี อ าเภอกันทร
วิชัยจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศกึษา 2559  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผู้วิจ ัยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้าน
ใฝ่ เ รียนรู้  อยู่ อ ย่ า งพอ เพีย ง  และจิต
สาธารณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน  
3 ชนิด ได้แก่ 
  1. แบบแบบสอบถามคุณลกัษณะ
พฤตกิรรมใฝเ่รยีนรู ้จ านวน 15 ขอ้ 
  2. แบบแบบสอบถามคุณลกัษณะ
พฤตกิรรมอยูอ่ยา่งพอเพยีง จ านวน 15 ขอ้ 
  3. แบบแบบสอบถามคุณลกัษณะ
พฤตกิรรมจติสาธารณะ จ านวน 15 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจ ัย
ด าเนินงานเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ถึงผู้บรหิาร
โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ผู้วิจ ัยติดต่อกับผู้บริหาร
โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายและท าการนัด
หมายวันและเวลากับนักเรียนในการใช้
แบบสอบถาม 
  3. อธิบายให้นักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจวตัถุประสงค์ และ
ผลป ร ะ โ ย ช น์ ที่ จ ะ ไ ด้ ร ับ จ า กก า รท า
แบบสอบถามการอยูอ่ยา่งพอเพยีง 
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  4. อธิบายให้กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าใจวิธีตอบแบบสอบถามพฤติกรรม
คุณลกัษณะอนั พงึประสงค์ก่อนที่นักเรยีน
จะใหทุ้กคนเริม่ตอบแบบสอบถาม ด้านใฝ่

เรยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง และจติสาธารณะ 
  5. นัดหมายวันเวลานักเรยีน
กลุ่มเป้าหมาย และส่งแบบสอบถามกลบัคนื 
 

ผลการวิจยั 
 การวิจยัคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ด้านใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง และจติสาธารณะ โรงเรยีนบ้าน 
วังบัวสามัคคีวิทยา  ผู้ วิจ ัย ได้สรุปผล 
ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการวจิยัคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนดา้นใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่างพอเพยีง  
     และจติสาธารณะ 
ที ่ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ X  SD แปลผล 
1 ดา้นใฝเ่รยีนรู ้ 3.95 0.60 มาก 
2 ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพยีง  3.35 0.93 ปานกลาง 
3 ดา้นจติสาธารณะ 3.68 0.15 มาก 

เฉลีย่ 3.66 0.54 มาก 

 ผลก า ร วิ จัย คุ ณลัก ษณะอันพึ ง
ประสงคข์องนกัเรยีนดา้นใฝ่เรยีนรู ้อยู่อย่าง
พอเพยีง และจติสาธารณะ โรงเรยีนบา้นวงั
บวัสามคัควีทิยา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั 
มาก มคี่าเฉลีย่ 3.66 เรยีงล าดบัจากมากไป
หาน้อยตามล าดบัคอื 
   1. คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นกัเรยีน ดา้นใฝเ่รยีนรู ้มคี่าเฉลีย่ 3.95  
อยูใ่นระดบัมาก  
  2. คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นกัเรยีนดา้นจติสาธารณะ มคี่าเฉลีย่ 3.68  
อยูใ่นระดบัมาก  

  3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นักเรียนด้านด้านอยู่อย่างพอเพียง  มี
ค่าเฉลีย่ 3.35 อยูใ่นระดบัมาก  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยคุณลักษณะอันพึง
ปร ะ ส งค์ ขอ ง นั ก เ รียนด้ าน ใฝ่ เ รียน รู ้
โรงเรยีนบา้นวงับวัสามคัควีทิยา  มคี่าเฉลีย่ 
3.95 อยู่ในระดบั มาก อาจเป็นผลมาจาก
สถานศึกษาด าเนินนโยบายและพัฒนา
การศึกษา ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีนดา้นใฝ่เรยีนรู ้ให้สอด
รบักบัวสิยัทศัน์ หลกัการและจุดหมายของ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2551 : 5) 1) ขอ้ที ่ 4 ใฝ่เรยีนรู ้ ซึง่เป็น
คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึความตัง้ใจ เพยีร
พยายาม ในการเรยีนแสวงหาความรูจ้าก
แหล่ ง เ รียนรู้ทั ้งภายในและภายนอก
โรงเรยีนผู้ทีใ่ฝ่เรยีนรู ้ เป็นผูท้ี่มลีกัษณะซึ่ง
แสดงออกถงึความตัง้ใจ เพยีรพยายามใน
การเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรยีนอย่างสม ่าเสมอ ดว้ย
การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บนัทึก
ความรู้ วเิคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ ประกอบดว้ย
ตวัชีว้ดั คอื 1) ตัง้ใจ เพยีรพยายามในการ
เรยีนและเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ และ 
2) ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้ ต่าง ๆ ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ
เลอืกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์
ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และสอดคล้องกับ 
อมรรตัน์ จนัทรเ์ขยีว (2554 : 76) ไดศ้กึษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
พฤตกิรรมใฝ่เรยีนรู ้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย เรื่อง ประโยค ของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ดว้ยวธิกีารจดักจิกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ  แบบ TAI 
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อ

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ประโยคกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ดว้ยวธิกีารจดักจิกรรม
การเรยีนรูก้ลุ่มร่วมมอืแบบTAI โดยรวมอยู่
ระดบัดมีาก คะแนนเฉลีย่ทัง้ 6 แผน มคี่า
เท่ากบั 15.02 จากคะแนนเตม็ 18 คะแนน
คดิเป็นรอ้ยละ 83.44  นอกจากนัน้ผูว้จิยัยงั
พบว่าโรงเรยีนควรส่งเสรมิคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ของนักเรยีนด้านใฝ่เรยีนรู้ ที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ การสนใจร่วมกจิกรรม
การอ่าน การเอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย 3.55  
การบนัทกึความรูว้เิคราะหต์รวจสอบ จาก
สิง่ที่เรยีนรู ้ สรุปเป็นองค์ความรูไ้ดด้เียีย่ม
น าเสนอได้ มีค่าเฉลี่ย 3.60 แลกเปลี่ยน
ความรูด้้วยวธิกีาร ที่หลากหลาย และ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีค่าเฉลี่ย 
3.75 ศึกษาค้นคว้าหาความรูจ้ากหนังสอื
เอกสาร สิง่พมิพส์ื่อเทคโนโลยต่ีาง ๆ และ 
สนใจร่วมกิจกรรมการอ่านค่าเฉลี่ย 3.80 
เป็นตน้ 
 2.ผลการวิจัยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีนด้านอยู่อย่างพอเพยีง 
โรงเรยีนบ้านวงับวัสามคัควีทิยา มคี่าเฉลี่ย 
3.35 อยู่ในระดบั มาก อาจเป็นผลมาจาก
สถานศึกษาด าเนินนโยบายและพัฒนา
การศึกษา ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีนดา้นใฝ่เรยีนรู ้ให้สอด
รบักบัวสิยัทศัน์ หลกัการและจุดหมายของ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2551 : 5) 1) ขอ้ที ่5 อยู่อย่างพอเพยีง ซึง่
เป็นคุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการด าเนิน
ชวีติอย่างพอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ 
มคีุณธรรม มภีูมคิุ้มกนัในตัวที่ด ี และ
ปรบัตวัเพื่ออยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขผู้
ทีอ่ยูอ่ยา่งพอเพยีง คอื ผูท้ีด่ าเนินชวีติอย่าง
ประมาณตน มเีหตุผล รอบคอบระมดัระวงั 
อยู่ร่วมกบัผู้อื่นด้วยความรบัผดิชอบ ไม่
เบยีดเบยีนผู้อื่น เหน็คุณค่าของทรพัยากร
ต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง
แ ล ะ พ ร้ อ ม รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ประกอบด้วย ตัวชี้ว ัด1)ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ มคีุณธรรม 
และ 2) มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีปรบัตวัเพื่ออยู่
ในสงัคมไดอ้ย่าง มคีวามสุข และสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ สุพล แก้วหนองแสง 
(2554 : 93-94) ได้ศกึษา พบว่าพฒันา
นักเรยีนให้มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์อยู่
อย่างพอเพียง โรงเรยีนบ้านโนนพุทรา 
อ าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ผูร้่วม
ศึกษาควรมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสามารถ ในการพฒันาการด าเนินการ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ อยู่อย่าง
พอเพยีงของนักเรยีน จากการวเิคราะห์
ความคดิเหน็ของผูร้่วมศึกษาคน้คว้าพบว่า
ส่งผลใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนัน้ผู้วิจยัพบว่า

โรงเรียนควรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีนด้านอยู่อย่างพอเพยีง 
ที่มคี่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่ นักเรยีน
พจิารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสนิใจใชจ้่าย 
มคี่าเฉลีย่ 2.95 นักเรยีนใชส้ิง่ของเครื่องใช้
อย่างประหยดั คุ้มค่าและเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ย 3.10 นักเรยีนยอมรบัฟงัและ
เคารพในความคดิเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
ในการแสดงความคิดเห็นหรือการให้
ข้อเสนอแนะ  นักเรยีนมกีารวางแผนการ
ท างาน ตรวจสอบประเมนิทุกขัน้ตอนอย่าง
ระมดัระวงัเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามเป้าหมายมี
ค่าเฉลีย่ 3.15 และนักเรยีนใชค้อมพวิเตอร์
หรอือินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู้
และท างานเป็นส าคญันักเรยีน ชี้แจงแสดง
เหตุผลดว้ยความสุภาพอ่อนน้อมและเคารพ
ในสทิธเิสรภีาพของผูอ้ื่นมคี่าเฉลีย่ 3.20  
เป็นตน้ 
 3. ผลการวิจยัคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนด้านจิตสาธารณะ 
โรงเรยีนบ้านวงับวัสามคัควีทิยา มคี่าเฉลี่ย 
3.68 อยู่ในระดบั มาก อาจเป็นผลมาจาก
สถานศึกษาด าเนินนโยบายและพัฒนา
การศึกษา ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีนดา้นใฝ่เรยีนรู ้ให้สอด
รบักบัวสิยัทศัน์ หลกัการและจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2551 : 5) ขอ้ที ่ 8 มจีติสาธารณะ ซึง่เป็น
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คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ ก่ อ ให้ เกิด
ประโยชน์ แก่ผูอ้ื่น ชุมชน และสงัคม ดว้ย
ความเต็มใจกระตือรือร้น  โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนผูท้ี่ม ีจติสาธารณะ คอื ผูท้ี่มี
ลกัษณะเป็นผูใ้หแ้ละช่วยเหลอืผูอ้ื่น แบ่งปนั
ความสุขส่ วนตนเพื่ อท าประโยชน์แ ก่
ส่วนรวม เขา้ใจ เหน็ใจผูท้ีม่คีวามเดอืดรอ้น 
อาสาช่วยเหลือสังคมอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
ดว้ยแรงกาย สตปิญัญา ลงมอืปฏบิตัเิพื่อ
แก้ปญัหา หรอืร่วมสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีามให้
เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
ประกอบดว้ย ตวัชี้วดั 1) ช่วยเหลอืผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  
2) เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรยีน ชุมชน และสงัคม และสอดคลอ้ง
กบั กฤษณ์ พวงพนัธ์ (2552 : 94-95) 
ได้ศึกษาการพฒันาจติสาธารณะนักเรยีน
โรงเรยีนบ้านตาอุด ต าบลตาอุด อ าเภอ 
ขุขนัธ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ ในดา้นการรกัษา
ความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน การเกบ็รกัษา
ทรพัย์สมบตัิส่วนรวมของโรงเรยีน พบว่า
การพัฒนาจิตสาธารณะของนัก เ รียน 
โรงเรยีนบา้นตาอุด อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดั 
ศรสีะเกษจากการด าเนินงานทัง้ 2 วงรอบ 
ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล ง ใ น ก า ร
ด าเนินการ ดงันี้ 1. นักเรยีนรูจ้กัรกัษา
ความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน ห้องเรยีน 
ห้องน ้า การรกัษาความสะอาดบรเิวณ

โรงเรยีนนักเรยีนช่วยกนัท าเขตรบัผดิชอบ 
บรเิวณโรงเรยีนสะอาด 2. นักเรยีนเก็บ
รกัษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของโรงเรียน 
จอบ เสยีบ กรรไกรตดัหญ้าโต๊ะ เก้าอี้ ทีต่กั
ขยะ ถงัขยะ ไม้กวาด เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย นอกจากนัน้ผูว้จิยัพบว่าโรงเรยีน
ควรส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
นักเรียนด้านจิตสาธารณะ ที่มีค่าเฉลี่ย
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ฉันมคีวามเหน็ว่าใน
สงัคมปจัจบุนัการกดีกนัคนอื่นในการใชข้อง
ส่วนรวมเป็นเรื่องธรรมดาไม่เสียหาย มี
ค่าเฉลีย่ 3.35 ฉันยนิดบีรกิารหรอืใหค้วาม
สะดวกกับผู้ที่หลงทางหรือมาถามทาง 
เพื่อนในห้องไม่สบายฉันจะอาสาท าเวร
แทนเพื่อนคนนัน้ มคี่าเฉลีย่ 3.40  และเมื่อ
ต้องใช้ของส่วนรวมฉันเอามาใช้เท่าที่
จ าเป็น แมว้่าสิง่นัน้จะมมีากมาย มคี่าเฉลีย่ 
3.45 เป็นตน้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ควรน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจยัน ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณลักษณ์
อนัพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับบรบิทและ
สภาพทอ้งถิน่มากขึน้ 
  1.2 ครผููส้อนควรจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนให้เอื้อ ต่อการพัฒนาคุณ
ลกัษณ์อนัพงึประสงค์ของนักเรยีน ด้านใฝ่

เรยีนรู ้อยู่อย่างพอเพยีง และจติสาธารณะ 
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ควรกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย ์
เพราะถอืว่าครูเป็นบุคลากรที่ส าคญัต่อการ
จดักจิกรรม 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบ 
คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านอื่น ๆ ของ
นักเรียน เช่น ความตรงต่อเวลา ความ
ประหยดั ความเมตตากรุณา การแสวงหา
ความรูเ้พิม่เตมิ และการพึง่ตนเอง 
  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบ
จรยิธรรมดา้นคุณลกัษณ์อนัพงึประสงคข์อง
ด้าน ใฝ่เรยีนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ ในขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่น  

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด เพื่อจะได้
ขอ้สรปุทีค่รอบคลุมและชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
  2.3 ควรศึกษาและพฒันาการ
ด าเนินงานเสริมเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องนกัเรยีนใหค้รบทัง้ 8 ดาน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
  2.4 ควรศึกษาและพฒันาการ
ด าเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์อื่นที่
หลากหลาย 
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