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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของผู้เรียนสำาหรับสถานศกึษา 2) ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคค์ณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีนสำาหรบัสถานศึกษา และ 3) พัฒนาแนวทางพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรยีนสำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา  
มีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ระยะตามวัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู จำานวน 296 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
คอื ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดบัความสำาคญัของความตอ้งการจำาเปน็แบบปรบัปรงุ

ผลการวิจัย พบว่า 

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา มี 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านมีวินัย 2) ด้านใฝ่เรียนรู้ และ 3) ด้านมุ่งมั่นในการทำางาน ซึ่งด้านมีวินัยมี 4 ตัว
ชี้วัด ด้านใฝ่เรียนรู้มี 2 ตัวชี้วัด และด้านมุ่งมั่นใน การทำางานมี 2 ตัวชี้วัด 

2. สภาพปจัจบุนัของคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีวินัย รองลงมา คือ ใฝ่เรียนรู้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มุ่งมั่นในการทำางาน ส่วน
สภาพที่พึงประสงค์ปรากฏผลเช่นเดียวกันกับสภาพปัจจุบัน

3. แนวทางพัฒนาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รยีนสำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง คือ 1) การกำาหนดนโยบายอย่าง
ชัดเจน 2) การจัดให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 3) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน 4) การกำาหนดเป้า
หมายอย่างชัดเจน 5) การจัดสิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม 6) การกำากับดูแล ติดตามและประเมินผล และ 
7) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน

คำ�สำ�คัญ: แนวทางพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the elements and indicators stu-

dents desirable characteristics for schools ; 2) to study the present condition and the de-
sirable 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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บทนำา
การศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของทุก

สังคม เป็นลิขสิทธิ์พ้ืนฐานของมนุษย์ ไม่ใช่เป็น
อภสิทิธิข์องบคุคลใดบคุคลหน่ึง ไมใ่ช่เรือ่งบังเอิญที่
การศึกษาคือส่ิงจำาเปน็แรกทีพ่่อแมท่ัว่โลกตอ้งการ
ให้กับลูกของตัวเอง ผู้เรียนเองก็ต้องการโอกาส
ที่จะมุ่งไปสู่ความฝันของตนเอง ถ้าถามผู้เรียนว่า
ตอ้งการจะเปน็อะไรเมือ่โตขึน้ พวกเขาจะตอ้งการ
เป็น นางพยาบาล ครู นักดนตรี นักคณิตศาสตร์ 
จิตรกร และเกษตรกร ซึง่การศกึษาเปน็ประตูสู่การ
เรยีนรู ้ทกัษะและคณุคา่ทีจ่ำาเปน็ในการบรรลคุวาม
ปรารถนาน้ันๆ ของพวกเขา (สำานกังานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา, 2556ก) 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสารบนโลก
ไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 การจัดการ
ศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ใน
มาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความ
รู้และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบู
รณาการความรู้ด้านต่างๆ ให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดย
พิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม
และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวน การเรียน
การสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและ
รูปแบบการศึกษา ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมด้าน

คณุธรรม จรยิธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
มกีารกำาหนด คุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์ปน็หนึ่ง
ในเปา้หมายและกรอบทศิทางในการพฒันาผูเ้รยีน
ให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการ
บ่มเพาะปลูกฝัง กล่อมเกลา และปลูกจิตสำานึก
ควบคู่กับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเพื่อ
ให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักต่อ
บทบาทหน้าที่ภายในจิตใจของตนเองและดำารง
ตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 25) ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ต้องกำาหนดนโยบาย กำาหนดแนวทางการพัฒนา
ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งในแตล่ะคณุลกัษณะแลว้นำา
คณุลักษณะอนัพงึประสงค ์ตวัชีวั้ด และพฤติกรรม
บ่งชี้ที่วิเคราะห์ไว้ ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โครงการตา่งๆ และ
กิจวัตรประจำาวันของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดคุณลักษณะดังกล่าว  

แต่จากผลการสำารวจความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กไทยของกรมสุขภาพจิต ซึ่งจัดทำา
ขึ้นทุก 5 ปี พบว่า เด็กไทยมีจุดอ่อนเรื่องความมุ่ง
มั่นพยายาม โดยมีค่าคะแนนต่ำาสุดอยู่ที่ 42.98 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 18) 
นอกจากนี้ผลสำารวจข้อมูลด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง
สะท้อนคุณภาพของเด็กและเยาวชนในวัยการ
ศึกษาโดยหน่วยงาน ต่างๆ เช่น จำานวนคดีเด็ก
และเยาวชนที่ถูกดำาเนินคดีโดยสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในปี 2556 พบว่าใน
ภาพรวมมีจำานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 
ร้อยละ 9.21 ส่วนจำานวนเด็กและเยาวชนที่เข้า
รับการบำาบัดยาเสพติดก็ยังมีจำานวนเพิ่มข้ึนทุกปี 
และจากการสำารวจการอ่านหนังสือของคนไทย
อายุ 6 ปีขึ้นไป ในปี 2556 โดยสำานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าใช้เวลาในการอ่านต่อวันเพียง 37 
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นาที ต่อวัน ซึ่งค่อนข้างน้อย ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 ซ่ึงใช้เวลาในการอ่าน 35 นาทีต่อวัน 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: 32) 
ซึง่สอดคลอ้งกับผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 พบว่า 
ผู้เรียนมีจุดอ่อนในด้านใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 99.68 
รองลงมา คือ มุ่งมั่นในการทำางาน ร้อยละ 99.58 
และมีวนัิย ร้อยละ 99.50 (สำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1, 2558: 8) 

จากสภาพประเด็นปัญหาดังกล่าวข้าง
ต้นส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ยังไม่บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่กำาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นรองผู้อำานวยการโรงเรียน
รับผิดชอบช่วยงานด้านบริหารสถานศึกษา จึง
สนใจศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การวางแผนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรยีนสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

3. เพือ่พฒันาแนวทางพฒันาคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำานวนโรงเรียน 233 
โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 466 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำานวนโรงเรียน 
148 โรง จำานวน 296 คน โดยการเทียบจำานวน
ประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (คณาจารย์
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา. 2553) และ
ใชเ้ทคนคิการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 
Sampling Technique) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

2.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หส้มัภาษณ์
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผูเ้รยีนระดบัสถานศกึษา ไดแ้ก ่ผูท้รง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวช้ี
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ตอน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดับและ 
ตอนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจ
สอบรายการ ตอนที ่2 เปน็มาตราส่วนประมาณคา่
ตามแบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็น
คำาถามปลายเปิด

3. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง

4 .  แบบประ เมิ น แนวทา งพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท 5 ระดับ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวจิยัแบง่ออกเปน็ 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สำาหรับสถานศึกษา มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 
1) ศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษา 2) สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 
1 3) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน และ 

4) วิเคราะห์ความเหมาะสม และดำาเนินการคัด
เลอืกองคป์ระกอบและตวัชีวั้ดตามเกณฑท์ีก่ำาหนด

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 
มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1) นำาผลการศึกษา
องค์ประกอบในระยะที่ 1 มาใช้ในการสร้าง
แบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางพัฒนา
คณุลกัษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรยีนสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 
1) วเิคราะหห์าความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 2) สัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน และสังเคราะห์
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์3) ออกแบบแนวทาง
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน
สำาหรบั สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 4) ประเมินแนวทาง โดย
ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน และ 5) วเิคราะหค์วาม
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางและคัด
เลือกแนวทางตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินองค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงคข์องคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 วิเคราะห์โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์หาความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรยีนสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยค่า
ดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น
แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: 
PNImodified) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 
เก่ียวกบัแนวทางพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา

5. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมนิแนวทางพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รยีนสำาหรบัสถานศกึษา โดยใช้คา่เฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะ

อนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนสำาหรบัสถานศกึษา ม ี3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่1) มวีนิยั 2) ใฝเ่รยีนรู ้และ 3) 
มุ่งมั่นในการทำางาน ซึ่งมีวินัยมี 4 ตัวชี้วัด ใฝ่เรียน
รู้มี 2 ตัวชี้วัด และมุ่งมั่นในการทำางานมี 2 ตัวชี้วัด 

2. สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีวินัย 
รองลงมา คือ ใฝ่เรียนรู้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ มุ่งมั่นในการทำางาน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ปรากฏผลเช่นเดียวกันกับสภาพปัจจุบัน

3. แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ 
1) การกำาหนดนโยบายอย่างชัดเจน 2) การจัด
ให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 3) การสร้าง
ความเขา้ใจรว่มกนั 4) การกำาหนดเปา้หมายอยา่ง
ชัดเจน 5) การจัดสิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม โดย
ส่งเสริมให้เห็นความสำาคัญ การสร้างวินัยเชิงบวก 
และการเป็นแบบอย่างที่ดี 6) การกำากับดูแล และ
ประเมินผล และ 7) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชน 

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สำาหรับสถานศึกษา พบว่า องค์ประกอบและตัว
ชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีวินัย 2) 
ใฝ่เรียนรู้ และ 3) มุ่งมั่นใน การทำางาน ซึ่งมีวินัย
มี 4 ตัวชี้วัด ใฝ่เรียนรู้มี 2 ตัวชี้วัด และมุ่งมั่นใน
การทำางานมี 2 ตัวชี้วัด ผลการศึกษานี้ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของรุง่ฤด ีกลา้หาญ และคณะ, 2558: 
32) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษา 
พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 
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 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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จัดการศึกษาจึงได้กำาหนดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการทำางานอนัเปน็พืน้ฐานของการเปน็คน
เกง่มีความรูค้วามสามารถในการทำางานใหป้ระสบ
ผลสำาเร็จ และการมีวินัยอันเป็นพื้นฐานของการรู้
ผิดชอบชั่วดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของ
ตนเอง ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ
สุข ให้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรได้รับ
การปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียนในลำาดับต้นๆ 

2. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รยีนสำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบ
วา่ สภาพปจัจบัุนคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรยีนสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 พบวา่ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุจิตตรา บัวขันธ์ (2558: 25) 
ได้ศึกษารูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเอกชน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่ปรากฏผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
สิ่งที่ทุกโรงเรียนได้ดำาเนินการตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
อยู่แล้ว โดยจัดบูรณาการในการเรียนการสอนทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพเิศษ กิจรรมตา่งๆ ในชีวติประจำาวนั เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมประกวดห้องเรียน 
กิจกรรมเขตรับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมห้าห้องชีวิต และมีการติดตามประเมิน
ผลเพื่อดูพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทุกภาคเรียน 

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วันเพ็ญ เนตรประไพ (2553: 72) ได้ศึกษาเรื่อง
การประเมิน ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
มารีย์อุปถัมภ์ อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่
ในระดับมากทุกด้านในสภาพที่คาดหวัง ที่ปรากฏ
ผลดังกล่าวน่าจะมาจากผู้บริหารและครูมีความ
คาดหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐาน การประกนัคณุภาพ
ภายในและการประเมินภายนอก 

3. ด้านผลการพัฒนาแนวทางพัฒนา
คณุลกัษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรยีนสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่าประกอบด้วย 7 
แนวทาง ได้แก่ 1) การกำาหนดนโยบายอยา่งชดัเจน 
2) การจัดให้มีคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ 3) 
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน 4) การกำาหนดเป้า
หมายอย่างชัดเจน 5) การจัดสิ่งแวดล้อมเชิง
คุณธรรม โดยส่งเสริมให้เห็นความสำาคัญ การ
สร้างวินัยเชิงบวก และการเป็นแบบอย่างท่ีดี 6) 
การกำากับดูแล และประเมินผล และ 7) การสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของพระมหาอาจริยพงษ์ คำาตั๋น (2554: 68) 
ได้ศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา 
พบว่าแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคา่นยิมทีพ่งึประสงคม์ ี5 แนวทาง คอื 1) การ
พัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการเรียนการ
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สอน 2) การพัฒนาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 3) 
การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4) การ
พัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ 
5) การพัฒนาด้วยการสร้าง ความมีส่วนร่วม ที่
ปรากฏผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก ในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศกึษานัน้ ผูบ้ริหารและครไูดย้ดึแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 นอกจากนี้ยังได้ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
ทฤษฎีการรู้คิดของเพียเจต์ซึ่งโคลเบิร์กยึดถือเป็น
หลักในการวัดพัฒนาการทางจริยธรรมและถือว่า
พฒันาการทางจรยิธรรมเปน็ผลมาจากพัฒนาการ
ทางปัญญา ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิร์ก ซึ่งโคลเบิร์กได้ให้ทรรศนะไว้ว่า การ
เกิดจริยธรรมหรือความเข้าใจเกี่ยวกับความถูก
ผิด เกดิจากการคดิไตรต่รองตามเหตผุลของแตล่ะ
บุคคล ทฤษฎีด้านจิตพิสัยของแคธโวลและคณะ
ได้กล่าวถึงลำาดับการเกิดนิสัยของบุคคล 5 ขั้น 
ได้แก่ ขั้นรับรู้ ขั้นตอบสนอง ขั้นเห็นคุณค่า ขั้นจัด
ระบบ และขั้นกิจนิสัย ซึ่งนำามาใช้ในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรม ได้ระบุจิตลักษณะ 8 ประการ
ที่เป็นสาเหตุของคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ของคนไทย แนวคิดนี้นำามาใช้ใน การออกแบบ
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อมเชิงคุณธรรม และกระบวนการ
ในการสร้างความตระหนัก ตลอดจนการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้
นำาแนวคิดของนักวิชาการ คือ สุวิมล ว่องวาณิช
และคณะ และแนวคิด หลักการ และกลยุทธ์หรือ
นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประยุกต์ใช้ในการ
กำาหนดแนวทางพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากผลการวิจยั พบว่าสภาพปจัจบุนั 
สภาพทีพ่งึประสงคข์องคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย คือ มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำางาน ตามลำาดับ ดังนั้น 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 จึงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ
หาแนวทางในการพฒันาคณุลักษณะดงักลา่ว และ
ควรทำาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป

1.2 ผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้นำาเสนอ
แนวพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 ในระดบัสถาน
ศึกษา และระดับชั้นเรียนในด้านมีวินัย ด้านใฝ่
เรียนรู ้และดา้นมุง่มัน่ใน การทำางาน ซึง่โรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 หรือที่มีบริบทใกล้เคียง ควรได้
ศกึษาแนวทางดงักลา่วและพจิารณานำาไปประยกุต์
ใช้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้
เรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรทำาศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษาใน
แตล่ะดา้น โดยแยกตามระดบัการศกึษา เชน่ ระดับ
ประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เนือ่งจาก
มีความแตกต่างกันตามช่วงวัยของผู้เรียน 

2.2 สภาพปัจจุบัน ด้านมุ่งมั่นในการ
ทำางานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านมุ่งมั่น
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ในการทำางานเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ได้แนวทาง
ในการพัฒนาที่มีสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.3 แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา
ในประเด็นที่น่าสนใจ คือ การสร้างเครือข่ายผู้
ปกครองและชุมชนเพ่ือช่วยในการเสริมกำาลังใจ
ให้ผู้เรียนที่มีพัฒนาการที่ดี ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ตอ่ไป ควรศึกษาเกีย่วกบัแนวทางในการสรา้งเครอื
ขา่ยผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนสำาหรบัสถานศกึษาต่อไป

2.4 ประเด็นที่น่าสนใจจากการแนวทาง
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน
สำาหรับสถานศึกษาอีกประเด็น คือ การสร้างสิ่ง
แวดลอ้มเชงิคณุธรรม ซึง่ประกอบดว้ยการส่งเสรมิ
ให้เห็นความสำาคัญ การสร้างวินัยเชิงบวก และ
การเป็นแบบอย่าง ที่ดี ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อ
ไปควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการเสริมสร้างสิ่ง
แวดล้อม เชิงคุณธรรมในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับสถานศึกษา 
ต่อไป
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