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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน

อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตามเพศ ระดับช้ัน การอยู่อาศัยและ
ขนาดสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนักเรียนเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่
อย่างพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำานวนทั้งสิ้น 300 
คน ได้จากตารางสำาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test และ ค่า F-test ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ระดับการปฏิบัติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตาม เพศ ระดับชั้น การอยู่อาศัย 
ขนาดสถานศึกษา พบว่ามีเพียงการจำาแนกตามเพศและการอยู่อาศัยที่ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะ 
ของนักเรียนต้องการให้ส่งเสริมการปฏิบัติการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การอดออมและการให้ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมด้วย

คำ�สำ�คัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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Abstract
The purposes of this study were: (1) to study students’ desirable characters of  

sufficient living ; (2) to compare students’ desirable characters of sufficient living as classified 
by gender, level, family factors, and school size ; and (3) to study students’ suggestions on 
the desirable characters of sufficient living. Samples were 300 of the lower secondary level 
students. The sample size was determined using Krejcie and Morgan’s table. The research 
instrument used to collect data was a questionnaire. Data was analyzed using percentage,  
mean, standard deviation, t-test, and F-test. The findings of study disclosed as  
follows: (1) students’ desirable characters of sufficient living for overall image was at high level 
; (2) for the comparison classified by gender, level, family factors, and school size, there was 
no difference in gender and family factors ; and (3) students’ suggestions on the desirable 
characters of sufficient living were to be promoted personal awareness and responsibility 
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มีบทบัญญัติหลายมาตราที่เป็นการวาง
กรอบเพื่อการแนะแนวในการปฏิรูป และการ
พัฒนาการศึกษา ได้จัดการศึกษาว่าต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และ
สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ(มาตรา 
6)การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ที่ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการเรียนรู้  
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา (มาตรา 23) จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การ
ฝึกปฏิบตั ิซึง่จะมกีารผสมผสานสาระความรูต่้างๆ 
ได้อย่างสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

(มาตรา 24) แต่สังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในยุค
บริโภคนิยม ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม เมื่อไม่มี
ก็ต้องดิ้นรน ขวนขวายหามาให้ได้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2547: 2–3) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ทำาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน
ที่กำาหนดให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคม
ต้องการ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จติสำานกึ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ 
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาให้
ผู้เรยีนบรรลตุามวัตถปุระสงค ์จงึทำาใหค้ณุลักษณะ
ทีจ่ะแสดงออกถงึการดำาเนนิชวีติอยา่งพอประมาณ 
คือมีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้

and saving and to be promoted saving money by parents.
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อย่างมีความสุข เป็นแนวคิดมาจากหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงดำารัส
ให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ไทย ให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนใน
ช่วงของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งต้องการให้ก่อเกิดความเพียรพยายาม 
ความอดทน สติปัญญา และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นทางสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึกำาหนดใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยั 
และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นั้นคือระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1–3 ในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปจัจบุนัการพัฒนาทีย่ั่งยืนได้กลายเปน็สิง่
ที่ผู้คนทั่วโลกสนใจในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งมีหลายประเทศได้ให้ความสนใจในแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง กระทั่งได้รับการยกย่อง
จากสหประชาชาติ(คริส เบเกอร์, 2550: 1) ตาม
แนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นปรัชญาที่เป็นแนวทางใน
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน และสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์และทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของกระแสของโลก ทัง้ด้านสังคม เศรษฐกจิ 
วัฒนธรรมของโลกได้ ทำาให้กระทรวงศึกษาธิการ
มีความมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติตาม
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อให้การดำาเนินชวีิต
มีความสุข อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามการวัดและประเมินผลที่วางไว้ในหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ. 2551 ที่บูรณาการรายวิชาเข้า
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่มีพฤติกรรม
การใชจ้า่ยอยา่งฟุม่เฟือย ไมป่ระหยดั ใช้สิง่ของไม่
เกดิประโยชนอ์ยา่งเต็มที ่อกีท้ังการควบคุมอารมณ์ 

การทำาตามใจหรือทำาตามเพื่อน โดยขาดการ
ไตร่ตรอง ซึ่งแสดงออกในทางความก้าวร้าว การ
แสดงออกที่ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม การใช้
จา่ยเงนิในการแตง่ตัว ปรบัแตง่รถจกัยานยนตแ์ละ
แข่งรถในยามวิกาล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการสนับสนุน
การศกึษาของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประกอบด้วย 6 อำาเภอ 
คือ อำาเภอเดชอุดม อำาเภอนาจะหลวย อำาเภอ
บุณฑริก อำาเภอน้ำายืน อำาเภอน้ำาขุ่น อำาเภอทุ่ง 
ศรีอุดม มีโรงเรียนทั้งสิ้น 254 โรงเรียน ประกอบ
ด้วย โรงเรียนประถมศึกษาจำานวน 164 โรงเรียน 
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำานวน 
90 โรงเรียน(ข้อมูลจากเว็ปไซต์สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5) ซ่ึงมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ
อปุกรณต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน อกี
ทั้งยังมีโครงการหลายโครงการที่เน้นให้โรงเรียน
จัดกิจกรรมให้เสริมสร้างลักษณะ พฤติกรรมให้
เกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียนในด้านต่างๆ ซึ่งพฤติกรรม
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับ
พฤตกิรรมทีส่ถานศกึษาและสำานกังานเขตตอ้งการ
ใหเ้กดิ เชน่ ความมวิีนยั ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง
และอื่นๆ จึงถือว่าเป็นปัญหาสำาคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง 
พอเพียง 

ดงันัน้ ผูวิ้จยัจงึมีความสนใจในการศกึษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง
ของผู้เรียน และเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่มีความต่างโดยจำาแนกตาม เพศ ระดับ
ชั้น การอยู่อาศัยและขนาดสถานศึกษา เพื่อนำาไป
เปน็ขอ้เสนอแนะตอ่ผูบ้รหิาร คณะครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาได้นำาไปพัฒนาแนวทางการจัดทำา
หลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงตัวผู้วิจัยจะได้นำา
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการ 
บูรณาการขึ้นและมีผลที่ดีต่อผู้เรียน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำาแนกตาม
เพศ ระดับชั้น การอยู่อาศัยและขนาดสถานศึกษา 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนักเรียน
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

สมมติฐาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่มี เพศ ระดับชั้น การอยู่อาศัยและขนาดสถาน
ศึกษาที่ต่างกัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
อยู่อย่างพอเพียงที่ต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการ
ศกึษา 2562 สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำานวน 90 โรงเรียน 
จาก 6 อำาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 
2562 สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5) โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  นั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จำานวน 3 อำาเภอ 12 โรงเรียน
และนักเรียนจำานวน 300 คน ในสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากตารางสำาเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan, 
1970 อา้งถงึใน ธรีวุฒ ิเอกะกลุ, 2543: 21) แลว้
ทำาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

ตัวแปรที่ใช้ในง�นวิจัย

ตัวแปรต้น คือ เพศ ระดับชั้น การอยู่
อาศัยและขนาดสถานศึกษา

ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นีมี้ 2 ชนดิ 
ได้แก่ แบบสอบถาม

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ข้อ 2 และแบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลำาดับ ดังนี้

ตอนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับชั้น การอยู่
อาศัยและขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับปฏิบัติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Ranting scale) มี 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ 



Journal of Education, Mahasarakham University 135 Volume 15 Number 3 July - September 2021

น้อยที่ สุด ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545: 100)

ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่ใช้สำาหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 โดยให้
นักเรียนได้เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

ขั้นตอนก�รสร้�งเครื่องมือ

1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติและหา
คุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1 .1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีจากเอกสาร ตำารา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
และศึกษาแนวทางการวิจัยและรายละเอียดของ
แบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.2 กำาหนดกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามที่จะใช้ศึกษา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านอยู่พอเพียงของผู้เรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

1 .3  ส ร้ า งแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 5 ตามตัวชี้วัดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอยู่อย่างพอเพียง 2 ตัว จำานวน 36 ข้อ 

1.4 นำาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.5 นำาแบบสอบถามท่ีได้รับการช้ีแนะ
จากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับแก้

1.6 นำาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับแก้
แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินจำานวน 5 ท่าน

1.7 นำาแบบสอบถามทีผ่า่นการให้คะแนน
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ตรวจและให้คะแนน

ความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม แล้ว 
มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อตัดข้อที่ไม่ผ่านออก แล้ว 
ปรับแก้ตามคำาแนะนำา โดยแบบสอบถามต้องได้
ระดับค่า ต้ังแต่ 0.80-1.00 คือ ความเที่ยงตรง
ใช้ได้ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้น
วัดได้สอดคล้องกับนิยาม

 คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้น
วัดได้สอดคล้องกับนิยาม

 คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้น 
วัดไม่สอดคล้องกับนิยาม

1.8 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่กำาหนด 
จำานวน 30 คน ไดแ้ก่ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 5 ทีไ่มไ่ดถ้กูจบัสลากคอืโรงเรยีนบา้นหนองอม้  
แล้วนำามาหาค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ ผลที่ได้
ตั้งแต่ .239 ถึง .687 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
(Reliability) ได้ผลที่ .887 โดยใช้การคำานวณโดย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (ไพศาล  
วรคำา, 2562: 288) 

1.9 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์แล้วนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำานวน 
300 คน ต่อไป

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร โดยใช้วิธีการคำานวณกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางสำาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970 อา้งถงึใน บญุชม ศรสีะอาด, 
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2545: 21) โดยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 291 
คน ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ 300 คน

2. ทำาการสุม่อำาเภอทีส่งักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
โดยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย คอืการจบัสลาก ได้อำาเภอ
ดงัตอ่ไปนี ้อำาเภอเดชอดุม อำาเภอนาจะหลวยและ

อำาเภอบุณฑริก

3. ทำาการแบ่งโรงเรียนที่ต้องการเก็บ
ข้อมูลตามขนาดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศกึษา โดยวิธกีารสุม่อย่างงา่ยด้วยวิธกีารจบัสลาก
ได้ดังตาราง 1 นี้

ต�ร�ง 1 ขนาดของสถานศึกษา 

ลำ�ดับที่ ขน�ดสถ�นศึกษ� จำ�นวน

1 โรงเรียนขนาดกลาง 46

2 โรงเรียนขนาดเล็ก 7

รวม 53

เม่ือได้จำานวนโรงเรียนที่มีขนาดต่างๆ 
แล้ว หลังจากน้ันกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้เกณฑ์จับสลากดัง
ตาราง 2 นี้

ต�ร�ง 2 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ลำ�ดับ
ที่

อำ�เภอ โรงเรียน ขน�ดของโรงเรียน
จำ�นวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษ�ตอนต้น

1

อำาเภอเดชอุดม

โรงเรียนบ้านกุดประทาย เล็ก 40

2 โรงเรียนบ้านกลาง กลาง 151

3 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี กลาง 163

4 โรงเรียนบ้านแสนสุข กลาง 104

5

อำาเภอ
นาจะหลวย

โรงเรียนบ้านบุ่งคำา เล็ก 36

6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย กลาง 115

7
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้าน
แก่งเรือง)

กลาง 99

8 โรงเรียนโคกเทียม กลาง 93

9

อำาเภอบุณฑริก

โรงเรียนบ้านโนนสูง เล็ก 23

10 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว กลาง 106

11 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ กลาง 105

12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย กลาง 97

รวมประช�กร 1,132
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4. นำากลุ่มตัวอย่างที่คำานวณได้ มา
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางค์แล้วจึงทำาการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้

เกณฑ์จับสลาก เพื่อให้ได้จำานวนนักเรียนที่เป็นก
ลุ่มตัวอย่างดังรายละเอียดตามตาราง 3 ดังนี้

ต�ร�ง 3 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ลำ�ดับที่ อำ�เภอ โรงเรียน
จำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่�ง(n)

1

อำาเภอเดชอุดม

โรงเรียนบ้านกุดประทาย 25

2 โรงเรียนบ้านกลาง 25

3 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 25

4 โรงเรียนบ้านแสนสุข 25

5

อำาเภอนาจะหลวย

โรงเรียนบ้านบุ่งคำา 25

6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 25

7 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 25

8 โรงเรียนโคกเทียม 25

9

อำาเภอบุณฑริก

โรงเรียนบ้านโนนสูง 25

10 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 25

11 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 25

12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 25

รวม 300

5. ผู้วิจัยติดต่อทางโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อนัดวันและเวลาท่ีสามารถเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ และทำาการเก็บข้อมูลแล้วจึงบันทึก
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ทั้งหมด 300 ชุด การ
วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จะนำามา
จัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อ แต่ละ
คน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งใช้ค่าสถิติดังนี้

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประชากร  
สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

2. การวิเคราะห์การศึกษาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 5 ในแบบสอบถาม
ตอนที่  2  ที่ เ ป็นมาตราส่ วนประมาณค่ า  
ผู้ศึกษากำาหนดน้ำาหนักคะแนนดังนี้  (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545: 100) 
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ระดับ  การให้คะแนน

มากที่สุด 5 

มาก  4

ปานกลาง 3

น้อย  2

น้อยที่สุด 1

จากน้ันนำามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำาค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมาย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย  ระดับปฏิบัติการ

4.51-5.00 มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สุด

3.51-4.50  มีระดับการปฏิบัติมาก 
 

2.51-3.50  มรีะดบัการปฏบิตัปิาน
กลาง

1.51-2.50  มี ร ะดั บก า รปฏิ บั ติ
น้อย 

1.00-1.50 มรีะดบัการปฏบิตันิอ้ย
ที่สุด

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติ
ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอ
เพียง 2 ตัวชี้วัด จำานวน 30 ข้อ 

4. การวเิคราะหข์อ้เสนอแนะของนกัเรยีน
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 5 ในแบบสอบถาม 
โดยการนำามาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำาเสนอด้วย
สถิติเชิงพรรณนาและการบรรยายความเรียง

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามการศกึษาคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ดังรายละเอียดตามตารางนี้

ต�ร�ง 4 จำานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตัวแปร จำ�นวน(คน) ร้อยละ

เพศ
 ชาย
 หญิง
 รวม

134
166
300

44.67
55.33
100

ระดับชั้น
 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
 รวม

123
94
83
300

41.00
31.33
27.67
100

การอยู่อาศัย
 อาศัยร่วมกับบิดามารดา
 ไม่ได้อาศัยร่วมกับบิดามารดา
 รวม

194
106
300

64.67
35.33
100
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จากตาราง 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิงจำานวน 166 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 55.33) เพศชายจำานวน 134 คน (คิด
เป็นร้อยละ 44.67) ซึ่งส่วนมากอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 123 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 41.00) และมีการอยู่อาศัยร่วมกับบิดา
มารดา จำานวน 194 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.67) 
และศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขนาดกลาง จำานวน 225 คน (คิดเป็นร้อยละ 
75.00) ในโรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 75 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 25.00)

2. ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการปฏิบัติ
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอ
เพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
โดยภาพรวมตามตารางดังนี้

ต�ร�ง 4 จำานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ตัวแปร จำ�นวน(คน) ร้อยละ

ขนาดสถานศึกษา
 สถานศึกษาขนาดเล็ก
 สถานศึกษาขนาดกลาง
 รวม

75
225
300

25.00
75.00
100

ต�ร�ง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับการปฏิบัติโดยรวม (n=300)

ด้�น S.D. แปลผล

ตัวชี้วัดที่ 1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 3.763 0.184 มาก

ตัวชี้วัดที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3.767 0.307 มาก

รวม 3.765 0.229 ม�ก

จากตาราง 5 พบวา่ ระดับการปฏบิตัโิดย
รวมอยู่ในระดับ มาก ( =3.765) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้วพบว่า มีระดับการปฏิบัติใน
ระดับ มาก ทั้ง 2 ด้าน โดยพบว่า ด้านตัวชี้วัด
ที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขเป็นด้านท่ีได้รับการปฏิบัติ มาก
ท่ีสุดคืออยู่ในระดับ มาก ( =3.767) รองลงมา

คือ ด้านตัวชี้วัดที่ 1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม อยู่ในระดับ มาก  
( =3.763) ตามลำาดับ

3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นจำาแนกตาม เพศ ระดับชั้น 
การอยู่อาศัย และขนาดสถานศึกษา
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ต�ร�ง 6 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตาม เพศ (n=300) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้�นอยู่อย่�งพอเพียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น ในโรงเรียน
ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 
ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 5

เพศ

t Sig.
ช�ย

(134)
หญิง
(166)

S.D. S.D.

ตัวชี้วัดที่ 1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม

3.747 0.194 3.777 0.175 -1.400 .365

ตัวชี้วัดที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข

3.744 0.335 3.786 0.282 -1.165 .059

รวม 3.745 0.251 3.781 0.210 -1.341 .050*

* มีความสำาคัญทางนัยสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
ปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน

ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำาแนกตาม 
ระดับชั้น ดังรายระเอียดตามตารางนี้

ต�ร�ง 7 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตาม ระดับชั้น (n=300)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้�นอยู่อย่�ง
พอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�

ตอนต้นในโรงเรียนขย�ยโอก�สท�งก�ร
ศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 5

แหล่งคว�ม
แปรปรวน

SS df. MS F Sig.

ตัวชี้วัดที่ 1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

ระหว่างกลุ่ม 0.056 2 0.028 0.823 .440

ภายในกลุ่ม 10.070 297 0.034

รวม 10.125 299

ตัวชี้วัดที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ระหว่างกลุ่ม 0.623 2 0.312 3.355 .036*

ภายในกลุ่ม 27.580 297 0.093

รวม 28.203 299
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้�นอยู่อย่�ง
พอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�

ตอนต้นในโรงเรียนขย�ยโอก�สท�งก�ร
ศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 5

แหล่งคว�ม
แปรปรวน

SS df. MS F Sig.

รวม

ระหว่�งกลุ่ม 0.238 2 0.119 2.279 .104

ภ�ยในกลุ่ม 15.507 297 0.052

รวม 15.745 299

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 7 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตาม ระดับชั้น (n=300) (ต่อ)

จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
ปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำาแนกตาม ระดับชั้น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อเปรียบเทียบตามรายด้าน 

ด้านท่ี 1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.440 ซ่ึงมีมากกว่าระดับนัยสถิติทีระดับ .05 
จึงแปลผลได้ว่านักเรียนในระดับช้ันที่ต่างกัน มี
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
ด้านที่ 1 ที่ไม่แตกต่างกัน

ดา้นที ่2 มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีปรบัตวัเพือ่
อยูใ่นสังคมอยา่งมคีวามสขุ มคีา่ Sig. เทา่กบั .036 
ซึ่งมีน้อยกว่าระดับนัยสถิติทีระดับ .05 จึงแปลผล
ได้ว่านักเรียนในระดับช้ันที่ต่างกัน มีคุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านที่ 2 
แตกต่างกัน

จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงทำาการ
เปรียบเทียบรายคู่ ด้าน ที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จำาแนก
ตามระดับชั้น ดังตาราง 8

ต�ร�ง 8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ในด้านที่ 2 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข (n=300)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้�นที่ 2 ภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม

อย่�งมีคว�มสุข

ระดับชั้น

มัธยมศึกษ�ชั้นปีที่ 1 มัธยมศึกษ�ชั้นปีที่ 2 มัธยมศึกษ�ชั้นปีที่ 3

3.713 3.796 3.814

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 3.713 - -.083* -.101*

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 3.796 - - -.019

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 3.814 - - -

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
ปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำาแนกตาม ระดับชั้น โดยด้านที่ 2 ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุขท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่พบว่า คู่ที่
มีความแตกต่างกันคือคู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 กับ 
มัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 2 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
กับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในคู่ของ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 กับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 5 จำาแนกตาม การ
อยู่อาศัย ดังรายระเอียดตามตารางนี้

ต�ร�ง 9 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตาม การอยู่อาศัย (n=300) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้�นอยู่อย่�ง
พอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอน
ต้น ในโรงเรียนขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� 
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

อุบลร�ชธ�นี เขต 5

ก�รอยู่อ�ศัย

t Sig.
อ�ศัยร่วมกับบิด�
ม�รด� (194)

ไม่ได้อ�ศัยร่วมกับ
บิด�ม�รด� (106)

S.D. S.D.

ตัวชี้วัดที่ 1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

3.768 0.181 3.754 0.190 0.653 .669

ตัวชี้วัดที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว 
เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.781 0.273 3.741 0.361 1.018 .001*

รวม 3.775 0.208 3.747 0.265 0.932 .008*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่าระดับการ
ปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำาแนกตาม การอยู่อาศัย โดยภาพรวมและตาม
ตัวชี้วัดที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำาแนกตาม 
ขนาดสถานศึกษา ดังรายระเอียดตามตารางนี้
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ต�ร�ง 10 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำาแนกตาม ขนาดของสถานศึกษา (n=300) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้�นอยู่อย่�งพอเพียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น ในโรงเรียน
ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� สำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุบลร�ชธ�นี เขต 5

ขน�ดสถ�นศึกษ�

t Sig.
สถ�นศึกษ�

ขน�ดเล็ก (75)

สถ�นศึกษ�
ขน�ดกล�ง 

(225)

S.D. S.D.

ตัวชี้วัดที่ 1 ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม

3.731 0.187 3.774 0.182 -1.736 .854

ตัวชี้วัดที่ 2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข

3.727 0.300 3.780 0.309 -1.315 .875

รวม 3.729 0.228 3.777 0.229 -1.576 .859

จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่าระดับ
การปฏิบัติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่
อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น จำาแนกตาม ขนาดสถานศึกษา ไม่มีความ
แตกต่างกัน

4. วิเคราะห์เน้ือหาข้อเสนอแนะของ
นกัเรยีนเกีย่วกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านอยู่
อยา่งพอเพยีงของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการ
วิจัยในส่วนที่ 3 คือข้อเสนอแนะของนักเรียนเกี่ยว
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอ
เพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

ต�ร�ง 11 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยในส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ คว�มถี่ (คน) ร้อยละ

1) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองในการดำาเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง อดออม และการใช้ของอย่างเป็น
ประโยชน์

8 50.00

2) รู้จักคุณค่าของสิ่งของที่ซื้อมาใช้ 5 31.25

3) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการอดออมของนักเรียน 3 18.75

รวม 16 100
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จากตาราง 11 ขอ้เสนอแนะของนักเรยีน
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบ
วา่ส่วนมาก นักเรียนตอ้งการใหส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีน
รู้จักหน้าที่ของตัวเองในการดำาเนินชีวิตอย่างพอ
เพียง อดออม และการใช้ของอย่างเป็นประโยชน์ 
(8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมาคือ 
นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งของที่ซื้อมาใช้ (5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.25) และ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
กับการอดออมของนักเรียน (3 คน คิดเปน็ร้อยละ 
18.75) ตามลำาดับ

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1 .  ผลการศึกษาระ ดับการปฏิ บั ติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า 
ระดบัการปฏบิตัคิณุลกัษณะอนัพึงประสงคด้์านอยู่
อยา่งพอเพยีงของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้
ในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา อยูใ่นระดับ
มาก ( =3.765) อาจจะเนื่องมาจากการจัดการ
สถานศกึษาทีม่กีารสง่เสรมิในด้านสถานศกึษาพอ
เพยีง ซึง่เปน็โครงการทีท่างสำานักงานการศกึษาขัน้
พื้นฐานได้มอบนโยบายให้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีการปฏิบัติตนให้อยู่กับการพอเพียง
ทั้งด้านการเรียน ครอบครัว สังคม ชุมชนและการ
ดำาเนินชีวิต ซึ่งทางสถานศึกษาได้จัดการเรียนการ
สอนและการทำางานของผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพอเพียง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรประภา พงษ์หัต
ถาศิลป์ (2557. 84-116) ที่ได้ศึกษาและทำาการ

วจิยัเรือ่ง การบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ซึง่พบวา่ 
ครูที่มีตำาแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับ
การบรหิารสถานศกึษาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในโรงเรียนไม่ต่างกัน ครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนโดยรวมและรายดา้น 
ทัง้ 5 ดา้นตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 คือด้านการบริหารวิชาการ ด้านบริหารบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป มี 1 ด้านที่ไม่แตกต่าง
กัน คือด้านบริหารงานงบประมาณนั้นเอง

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่จำาแนก
ตาม เพศ ระดับชั้น การอยู่อาศัยและขนาดสถาน
ศึกษา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ (1) จำาแนก
ตาม เพศ พบว่ามีความแตกต่างกัน (2) จำาแนก
ตาม ระดับชั้น พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
แตห่ากดเูปน็รายดา้นกบัพบวา่มหีนึง่ดา้นทีม่คีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ คือด้านตัวชี้วัดที่ 2 
ซึ่งมีค่าของ Sig. อยู่ที่ระดับ .036 (3) จำาแนก
ตาม การอยู่อาศัย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) จำาแนกตาม 
ขนาดของสถานศกึษา พบว่าไมม่คีวามแตกตา่งกนั 

ผลจากการเปรียบเทียบจากการจำาแนก
ทั้งหมดสามารถอภิปลายได้ว่า ความแตกต่างของ
การปฏบิตัคิณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นอยูอ่ย่าง
พอเพียง ส่วนมากไม่มีความแตกต่าง อาจจะเป็น
เพราะพื้นที่ในแต่ละอำาเภอที่ทำาการศึกษามีความ
คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน จึงไม่พบความแตก
ต่าง แต่มีตัวแปรสองตัวที่มีความแตกต่างกันคือ 
เพศและการอยู่อาศัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชุติภา สาจำาปา (2561: 68-84) ได้ศึกษาวิจัยใน
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เร่ือง การศกึษาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านอยู่
อย่างพอเพียงของผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านหมาก
แข้ง สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 จำาแนกตามระดับชั้นแล้วพบไม่
แตกต่างกันในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบการแตกต่างกนั และจำาแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ผลคือไม่พบความแตกต่าง และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตฤน น้าวแสง (2561: 
102-135) ไดว้จิยัเรือ่ง คุณลักษณะอนัพึงประสงค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำาแนกตามเพศ 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และการพักอาศัยกับ
ครอบครัว ซึ่งเมื่อดูตามการจำาแนกตามเพศ ผล
การวิจัยว่าจำาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ยกเว้น 
ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านอยู่อย่างพอเพียง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
จำาแนกตามการพักอาศัยกับครอบครัว โดยรวม
และด้านใฝ่เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความ
มีวินัย ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการทา
งานดา้นรักความเป็นไทย และด้านมจีติสาธารณะ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

3. ขอ้เสนอแนะของนักเรยีนในการปฏบิติั
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
เมื่อพิจารณาแล้วอาจอภิปรายได้ว่า ผู้เรียนอาจ
ต้องการให้ผู้บริหาร ครูหรือผู้ปกครองมีส่วนช่วย
ในการส่งเสริมให้มากขึ้น และข้อเสนอแนะลำาดับ
สุดท้ายท่ีว่า ต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การอดออมของนักเรียนนั้น นั้นอาจเป็นเพราะ
ว่านักเรียนอยากให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านอยู่
อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียน โดยไม่
เน้นที่สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่เน้นไปถึง

ครอบครัวที่คอยปลูกฝังอีกทาง เพื่อให้การปฏิบัติ
ตนของผูเ้รียนมคีวามสอดคลอ้งกบัการดำาเนนิชวิีต
ในชีวิติ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาของ
ผู้เรียนเพื่อให้สามารถนำามาวิเคราะห์ผู้เรียนได้
อย่างถูกต้อง และสามารถนำาไปใช้ในการศึกษา
คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด

1.2 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาควรส่งเสริมการปฏิบัติของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของผู้เรียน และ
ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติโดยเริ่มจากการอดออม
ภายในห้องเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการออมเงินวันละ
บาท เพื่อเริ่มปลูกฝังผู้เรียนโดยไม่กระทบกับการ
ดำาเนินชีวิตมาก หรือควรส่งเสริมการจัดโครงการ
ที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติตนตามวิถีพอเพียงและ
สอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นอยู่อยา่ง
พอเพียงเข้าไป

1.3 ควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการ
ฝึกปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุตร
หลาน เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้การปฏบิตัทิีไ่มใ่ชจ่าก
ภายในหอ้งเรียน หรอืสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำ�ก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 การดำา เนินการวิจัยครั้ งต่อไป
ควรศึกษาสภาพปัญหาและดำาเนินการวิจัยให้
ครอบคลมุ เชน่ เริม่ตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศึกษาถงึ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2.2 การทำาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษา
งานวิจัยท่ีหลากหลายวิธีการ เช่น การสังเกตผู้
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เรียน การสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด เพ่ือให้มี
ความหลากหลายในการวิเคราะห์ผู้เรียนในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง

2.3 การทำาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดก้ำาหนดดา้นอืน่ๆ เปน็ราย
ดา้น ประกอบด้วย ดา้นรกัชาติ ศาสน์กษตัรยิ ์ดา้น
ซือ่สตัยสุ์จรติ ดา้นมวีนิยั ดา้นใฝเ่รยีนรู ้ดา้นมุง่มัน่
ในการทำางาน ดา้นรกัความเปน็ไทย และดา้นมจิีต
สาธารณะ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกด้าน
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