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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์คณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษา และ 3) พัฒนาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนสำ�หรับ
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา
มีวิธีดำ�เนินการวิจัย 3 ระยะตามวัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู จำ�นวน 296 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีล�ำ ดับความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็นแบบปรับปรุง
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา มี 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านมีวินัย 2) ด้านใฝ่เรียนรู้ และ 3) ด้านมุ่งมั่นในการทำ�งาน ซึ่งด้านมีวินัยมี 4 ตัว
ชี้วัด ด้านใฝ่เรียนรู้มี 2 ตัวชี้วัด และด้านมุ่งมั่นใน การทำ�งานมี 2 ตัวชี้วัด
2. สภาพปัจจุบนั ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีวินัย รองลงมา คือ ใฝ่เรียนรู้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มุ่งมั่นในการทำ�งาน ส่วน
สภาพที่พึงประสงค์ปรากฏผลเช่นเดียวกันกับสภาพปัจจุบัน
3. แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
1
2
1
2
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง คือ 1) การกำ�หนดนโยบายอย่าง
ชัดเจน 2) การจัดให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 3) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน 4) การกำ�หนดเป้า
หมายอย่างชัดเจน 5) การจัดสิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม 6) การกำ�กับดูแล ติดตามและประเมินผล และ
7) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
คำ�สำ�คัญ: แนวทางพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the elements and indicators students desirable characteristics for schools ; 2) to study the present condition and the desirable of students desirable characteristics for schools ; and 3) to develop guidelines to
enhance students desirable characteristics for schools under the office of Udornthani primary
education service area 1. Research and development. Method was divided into three phases
for the purposes of research. The samples were 296 teachers and school administrators,
using stratified random sampling. Instruments used were questionnaire, assessment elements
and indicators, interview form and assessment guidelines. Data were analyzed using mean,
standard devitation and modified priority needs index.
Research findings were as follows:
1. There were 3 elements of students desirable characteristics for schools consisted
of discipline, learning and commitment to work. Discipline consisted of four indicators,
learning consisted of indicators and commitment to work consisted of two indicators.
2. The current situation of students desirable characteristics for schools under the
office of Udornthani primary education service area 1, overall at a high level, considering each
element, discipline was the highest, followed by learning and the lowest was commitment to
work as well. In desirable situation the same relults on the current situation.
3. Guidelines to enhance students desirable characteristics for schools under the
office of Udornthani primary education service area 1 consisted of 7 guidelines: 1) the policy
clearly ; 2) providing specialized committees ; 3) creating a common understanding ; 4
targeting clearly ; 5) the environmental moral ; 6) supervision, monitoring and evaluation ;
and 7) creating a network of parents and the community.
Keywords: developing guidelines, students desirable characteristics, the office of Udornthani
primary education service area 1
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บทนำ�

การศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุก
สังคม เป็นลิขสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์ ไม่ใช่เป็น
อภิสทิ ธิข์ องบุคคลใดบุคคลหนึง่ ไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญที่
การศึกษาคือสิง่ จำ�เป็นแรกทีพ่ อ่ แม่ทวั่ โลกต้องการ
ให้กับลูกของตัวเอง ผู้เรียนเองก็ต้องการโอกาส
ที่จะมุ่งไปสู่ความฝันของตนเอง ถ้าถามผู้เรียนว่า
ต้องการจะเป็นอะไรเมือ่ โตขึน้ พวกเขาจะต้องการ
เป็น นางพยาบาล ครู นักดนตรี นักคณิตศาสตร์
จิตรกร และเกษตรกร ซึง่ การศึกษาเป็นประตูสกู่ าร
เรียนรู้ ทักษะและคุณค่าทีจ่ �ำ เป็นในการบรรลุความ
ปรารถนานัน้ ๆ ของพวกเขา (สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2556ก)
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารบนโลก
ไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและ
รุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 21 การจั ด การ
ศึ ก ษาต้ อ งพั ฒนาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ใน
มาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความสำ�คัญทั้งความ
รู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบู
รณาการความรู้ด้านต่างๆ ให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
และให้สถานศึกษาจัดการประเมิน ผู้เรียน โดย
พิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ
การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม
และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวน การเรียน
การสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและ
รูปแบบการศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมด้าน
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คุณธรรม จริยธรรม ซึง่ สอดคล้องกับหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
มีการกำ�หนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหนึ่ง
ในเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผูเ้ รียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการ
บ่มเพาะปลูกฝัง กล่อมเกลา และปลูกจิตสำ�นึก
ควบคู่กับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเพื่อ
ให้ เ ยาวชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ชุ ม ชน
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เกิ ด ความตระหนั ก ต่ อ
บทบาทหน้าที่ภายในจิตใจของตนเองและดำ�รง
ตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 25) ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ต้องกำ�หนดนโยบาย กำ�หนดแนวทางการพัฒนา
ให้เหมาะสมสอดคล้องในแต่ละคุณลักษณะแล้วนำ�
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชีว้ ดั และพฤติกรรม
บ่งชี้ที่วิเคราะห์ไว้ ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โครงการต่างๆ และ
กิจวัตรประจำ�วันของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดคุณลักษณะดังกล่าว
แต่ จ ากผลการสำ � รวจความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กไทยของกรมสุขภาพจิต ซึ่งจัดทำ�
ขึ้นทุก 5 ปี พบว่า เด็กไทยมีจุดอ่อนเรื่องความมุ่ง
มั่นพยายาม โดยมีค่าคะแนนต่ำ�สุดอยู่ที่ 42.98
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 18)
นอกจากนี้ผลสำ�รวจข้อมูลด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง
สะท้ อ นคุ ณ ภาพของเด็ ก และเยาวชนในวั ย การ
ศึกษาโดยหน่วยงาน ต่างๆ เช่น จำ�นวนคดีเด็ก
และเยาวชนที่ถูกดำ�เนินคดีโดยสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในปี 2556 พบว่าใน
ภาพรวมมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ
ร้อยละ 9.21 ส่วนจำ�นวนเด็กและเยาวชนที่เข้า
รับการบำ�บัดยาเสพติดก็ยังมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี
และจากการสำ�รวจการอ่านหนังสือของคนไทย
อายุ 6 ปีขึ้นไป ในปี 2556 โดยสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าใช้เวลาในการอ่านต่อวันเพียง 37
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นาที ต่อวัน ซึ่งค่อนข้างน้อย ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 ซึ่งใช้เวลาในการอ่าน 35 นาทีต่อวัน
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: 32)
ซึง่ สอดคล้องกับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 พบว่า
ผู้เรียนมีจุดอ่อนในด้านใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 99.68
รองลงมา คือ มุ่งมั่นในการทำ�งาน ร้อยละ 99.58
และมีวนิ ยั ร้อยละ 99.50 (สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1, 2558: 8)
จากสภาพประเด็นปัญหาดัง กล่าวข้าง
ต้นส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ยังไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่กำ�หนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นรองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
รับผิดชอบช่วยงานด้านบริหารสถานศึกษา จึง
สนใจศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การวางแผนพั ฒนาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ � หรั บ
สถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
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3. เพือ่ พัฒนาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ � หรั บ สถานศึ ก ษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และกลุ่ ม
ผู้ให้ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำ�นวนโรงเรียน 233
โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 466 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำ�นวนโรงเรียน
148 โรง จำ�นวน 296 คน โดยการเทียบจำ�นวน
ประชากรทั้ ง หมดกั บ ตารางกำ � หนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (คณาจารย์
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา. 2553) และ
ใช้เทคนิคการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling Technique) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน
2.2 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทำ�หน้าทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้ รียนระดับสถานศึกษา ได้แก่ ผูท้ รง
คุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน
2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับ
สถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ตอน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดับและ
ตอนที่ 3 เป็นคำ�ถามปลายเปิด
2. แบบสอบถามสภาพปั จ จุ บั น และ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจ
สอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็น
คำ�ถามปลายเปิด
3. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง
4 . แ บ บ ป ร ะ เ มิ น แ นว ท า ง พั ฒน า
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ � หรั บ
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท 5 ระดับ
การดำ�เนินการวิจัย
การดำ�เนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
สำ�หรับสถานศึกษา มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ
1) ศึกษาเอกสาร ตำ�รา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับ
สถานศึกษา 2) สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่
1 3) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 5 คน และ
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4) วิเคราะห์ความเหมาะสม และดำ�เนินการคัด
เลือกองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1
มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1) นำ�ผลการศึกษา
องค์ ป ระกอบในระยะที่ 1 มาใช้ ใ นการสร้ า ง
แบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 3 การพั ฒนาแนวทางพั ฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ
1) วิเคราะห์หาความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับ
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 2) สัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน และสังเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ 3) ออกแบบแนวทาง
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
สำ�หรับ สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 4) ประเมินแนวทาง โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน และ 5) วิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางและคัด
เลือกแนวทางตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบ
ประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
สำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 วิเคราะห์โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์หาความต้องการจำ�เป็น
ในการพั ฒนาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้
เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยค่า
ดัชนีลำ�ดับความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็น
แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index:
PNImodified) เพื่อจัดลำ�ดับความต้องการจำ�เป็น
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 7 คน
เกีย่ วกับแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา
5. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบ
ประเมินแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษา โดยใช้คา่ เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษา มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีวนิ ยั 2) ใฝ่เรียนรู้ และ 3)
มุ่งมั่นในการทำ�งาน ซึ่งมีวินัยมี 4 ตัวชี้วัด ใฝ่เรียน
รู้มี 2 ตัวชี้วัด และมุ่งมั่นในการทำ�งานมี 2 ตัวชี้วัด
2. สภาพปั จ จุ บั น ของคุ ณ ลั ก ษณะอั น
พึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีวินัย
รองลงมา คือ ใฝ่เรียนรู้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ มุ่งมั่นในการทำ�งาน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ปรากฏผลเช่นเดียวกันกับสภาพปัจจุบัน
3. แนวทางพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
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ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ �หรั บ สถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่
1) การกำ�หนดนโยบายอย่างชัดเจน 2) การจัด
ให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 3) การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน 4) การกำ�หนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน 5) การจัดสิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม โดย
ส่งเสริมให้เห็นความสำ�คัญ การสร้างวินัยเชิงบวก
และการเป็นแบบอย่างที่ดี 6) การกำ�กับดูแล และ
ประเมินผล และ 7) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชน

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบและ
ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
สำ�หรับสถานศึกษา พบว่า องค์ประกอบและตัว
ชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับ
สถานศึกษามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีวินัย 2)
ใฝ่เรียนรู้ และ 3) มุ่งมั่นใน การทำ�งาน ซึ่งมีวินัย
มี 4 ตัวชี้วัด ใฝ่เรียนรู้มี 2 ตัวชี้วัด และมุ่งมั่นใน
การทำ�งานมี 2 ตัวชี้วัด ผลการศึกษานี้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของรุง่ ฤดี กล้าหาญ และคณะ, 2558:
32) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมิ น พฤติ ก รรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษา
พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่
21 มี 5 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
ความมีวินัย ความอดทน และใฝ่เรียนรู้ ที่ปรากฏ
ผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 มีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ
แนวคิด วิเคราะห์เป็น มีจินตนาการ และเรียนรู้
อะไรใหม่ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง
ดังนั้นนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
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จัดการศึกษาจึงได้กำ�หนดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
มุง่ มัน่ ในการทำ�งานอันเป็นพืน้ ฐานของการเป็นคน
เก่งมีความรูค้ วามสามารถในการทำ�งานให้ประสบ
ผลสำ�เร็จ และการมีวินัยอันเป็นพื้นฐานของการรู้
ผิดชอบชั่วดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของ
ตนเอง ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความ
สุข ให้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรได้รับ
การปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียนในลำ�ดับต้นๆ
2. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบ
ว่า สภาพปัจจุบนั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุจิตตรา บัวขันธ์ (2558: 25)
ได้ศึกษารูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นเอกชน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่ปรากฏผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
สิ่งที่ทุกโรงเรียนได้ดำ�เนินการตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อยู่แล้ว โดยจัดบูรณาการในการเรียนการสอนทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพิเศษ กิจรรมต่างๆ ในชีวติ ประจำ�วัน เช่น
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมประกวดห้องเรียน
กิจกรรมเขตรับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมห้าห้องชีวิต และมีการติดตามประเมิน
ผลเพื่อดูพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทุกภาคเรียน
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ส่ ว นสภาพที่ พึ ง ประสงค์ คุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ � หรั บ สถานศึ ก ษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วันเพ็ญ เนตรประไพ (2553: 72) ได้ศึกษาเรื่อง
การประเมิน ความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
มารีย์อุปถัมภ์ อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่
ในระดับมากทุกด้านในสภาพที่คาดหวัง ที่ปรากฏ
ผลดังกล่าวน่าจะมาจากผู้บริหารและครูมีความ
คาดหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินภายนอก
3. ด้ า นผลการพั ฒนาแนวทางพั ฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่าประกอบด้วย 7
แนวทาง ได้แก่ 1) การกำ�หนดนโยบายอย่างชัดเจน
2) การจัดให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 3)
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน 4) การกำ�หนดเป้า
หมายอย่ า งชั ด เจน 5) การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง
คุณธรรม โดยส่งเสริมให้เห็นความสำ�คัญ การ
สร้างวินัยเชิงบวก และการเป็นแบบอย่างที่ดี 6)
การกำ�กับดูแล และประเมินผล และ 7) การสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของพระมหาอาจริยพงษ์ คำ�ตั๋น (2554: 68)
ได้ศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบว่าแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์มี 5 แนวทาง คือ 1) การ
พัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการเรียนการ
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สอน 2) การพัฒนาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 3)
การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ 4) การ
พัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ
5) การพัฒนาด้วยการสร้าง ความมีส่วนร่วม ที่
ปรากฏผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก ในการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ � หรั บ
สถานศึกษานัน้ ผูบ้ ริหารและครูได้ยดึ แนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช
2551 นอกจากนี้ยังได้ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
ทฤษฎีการรู้คิดของเพียเจต์ซึ่งโคลเบิร์กยึดถือเป็น
หลักในการวัดพัฒนาการทางจริยธรรมและถือว่า
พัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลมาจากพัฒนาการ
ทางปัญญา ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก ซึ่งโคลเบิร์กได้ให้ทรรศนะไว้ว่า การ
เกิดจริยธรรมหรือความเข้าใจเกี่ยวกับความถูก
ผิด เกิดจากการคิดไตร่ตรองตามเหตุผลของแต่ละ
บุคคล ทฤษฎีด้านจิตพิสัยของแคธโวลและคณะ
ได้กล่าวถึงลำ�ดับการเกิดนิสัยของบุคคล 5 ขั้น
ได้แก่ ขั้นรับรู้ ขั้นตอบสนอง ขั้นเห็นคุณค่า ขั้นจัด
ระบบ และขั้นกิจนิสัย ซึ่งนำ�มาใช้ในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรม ได้ระบุจิตลักษณะ 8 ประการ
ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องคนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข
ของคนไทย แนวคิดนี้นำ�มาใช้ใน การออกแบบ
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม และกระบวนการ
ในการสร้างความตระหนัก ตลอดจนการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้
นำ�แนวคิดของนักวิชาการ คือ สุวิมล ว่องวาณิช
และคณะ และแนวคิด หลักการ และกลยุทธ์หรือ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประยุกต์ใช้ในการ
กำ�หนดแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าสภาพปัจจุบนั
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โดยเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย คือ มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำ�งาน ตามลำ�ดับ ดังนั้น
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุดรธานี เขต 1 จึงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ
หาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว และ
ควรทำ�อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป
1.2 ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ นำ � เสนอ
แนวพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในระดับสถาน
ศึกษา และระดับชั้นเรียนในด้านมีวินัย ด้านใฝ่
เรียนรู้ และด้านมุง่ มัน่ ใน การทำ�งาน ซึง่ โรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 หรือที่มีบริบทใกล้เคียง ควรได้
ศึกษาแนวทางดังกล่าวและพิจารณานำ�ไปประยุกต์
ใช้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทำ�ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำ�หรับสถานศึกษาใน
แต่ละด้าน โดยแยกตามระดับการศึกษา เช่น ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนือ่ งจาก
มีความแตกต่างกันตามช่วงวัยของผู้เรียน
2.2 สภาพปัจจุบัน ด้านมุ่งมั่นในการ
ทำ � งานมี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย
ครั้ ง ต่ อ ไป ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านมุ่งมั่น
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ในการทำ�งานเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้แนวทาง
ในการพั ฒนาที่ มี ส ามารถนำ � ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ � หรั บ สถานศึ ก ษา
ในประเด็นที่น่าสนใจ คือ การสร้างเครือข่ายผู้
ปกครองและชุมชนเพื่อช่วยในการเสริมกำ�ลังใจ
ให้ผู้เรียนที่มีพัฒนาการที่ดี ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรศึกษาเกีย่ วกับแนวทางในการสร้างเครือ
ข่ายผูป้ กครองและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนสำ�หรับสถานศึกษาต่อไป
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2.4 ประเด็นที่น่าสนใจจากการแนวทาง
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
สำ�หรับสถานศึกษาอีกประเด็น คือ การสร้างสิ่ง
แวดล้อมเชิงคุณธรรม ซึง่ ประกอบด้วยการส่งเสริม
ให้เห็นความสำ�คัญ การสร้างวินัยเชิงบวก และ
การเป็นแบบอย่าง ที่ดี ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อ
ไปควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างสิ่ง
แวดล้อม เชิงคุณธรรมในการพัฒนาคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสำ � หรั บ สถานศึ ก ษา
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