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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
         เยาวชนเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของชาติ  เปนความหวังและเปนอนาคตที่สําคัญของปวง

ชนชาวไทย ประเทศชาติจะเจริญหรือพัฒนาไดมากนอยเพียงไรคุณภาพของเยาวชนนั้นเปนส่ิงท่ี

สําคัญ  ในชวงทศวรรษที่ผานมาสังคมไทยไดรับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตนเปนอยางมาก

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนของสังคมไทยเปนอยาง

มากเนื่องจากเด็กจะเกิดการเรียนรูคอยๆ ซึมซับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวไปโดยไมรูตัวและพัฒนา

คุณลักษณะของตนเองใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมและ

ประสานงานเยาวชนแหงชาติ, 2545)   

 ปญหาและการกระทําผิดของเด็กหรือเยาวชน เด็กถูกกระทํารุนแรง จากสถานการณที่

เปนอยู  ยังคงเปนปญหาเดิมๆ ที่เกิดข้ึนมานานและยังไมไดรับการแกไขสะสมมานาน มีแนวโนม

ที่จะรุนแรงขึ้นทั้งในทางสถานการณและจํานวนเด็กที่ตกเปนเหยื่อมีมากและทวีความรุนแรงขึ้น

เร่ือยๆเหตุการณอาจเกิดขึ้นในชุมชน โรงเรียนหรือแมกระทั่งบานซึ่งเปนครอบครัวของตนเอง 

(โกศล วงศสวรรค และสถิต  วงศสวรรค, 2543)  ซึ่งปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระทําผิด

เปนเร่ืองที่จะตองใหความสนใจนับวันจะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยมีอัตราสูงข้ึนกวาเดิม ลักษณะความผิด

นับวันจะเพิ่มความรายแรงไปทุกที เด็กและเยาวชนทั้งหลายจะตองเขารับภาระหนาที่ในทางสังคม

แทนผูใหญรุนปจจุบันในวันขางหนา ฉะนั้นจึงเปนผูที่พรอมทั้งทางรางกายและจิตใจสําหรับ

ประเทศไทยปญหาเด็กเกเรหรือเด็กกระทําผิดเปนปญหาสังคมที่สําคัญประการหนึ่ง รัฐบาล

องคกรเอกชนตลอดจนประชาชนที่มีความรูสึกรับผิดชอบ ตอสังคมทั้งหลายตางตระหนักดีวา ควร

จะไดรับการหาทางปองกันและแกไขกันอยางจริงจังกอนที่ปญหาจะลุกลามไปใหญโตยิ่งกวาที่เปน 

อยูขณะนี้ (สุพัตรา  สุภาพ, 2541) 

 เด็กหรือเยาวชนกระทําผิดมีอัตราสูงหรือลักษณะการกระทําผิดรายแรงขึ้น เนื่องจากวา

พฤติกรรมฝนระเบียบ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเปล่ียนแปลงอยู

เสมอและมีความเกี่ยวพันกับลักษณะความประพฤติเกเร สภาพความเปนอยูทางสังคมและ

ลักษณะประจําตัวบุคคลที่กระทํา หรืออีกนัยหนึ่งคือ องคประกอบทางสังคมและภาวะความ

เปนอยู ของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป (สุพัตรา  สุภาพ, 2541) การพัฒนาบุคลิกภาพ 

อุปนิสัย ความเชื่อ เหตุจูงใจตางๆ ที่คอยๆกอตัวขึ้นในชีวิตและความเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย

และจิตใจ เปนสาเหตุใหเด็กกระทําผิด  กระทําในสิ่งที่สังคมไมยอมรับ  มีพฤติกรรมที่เปนการขัด

ตอขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีของสวนรวม โดยเฉพาะวยัรุนเปนวัยที่อยูระหวาง
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ความเปนเด็กกับเปนผูใหญเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง เชน อารมณหวั่นไหวงาย    เต็มไปดวยความ

เพอฝนมีอุดมคติสูง ดังนั้นถาหากมีความผิดหวังหรือไมไดดังที่ปรารถนาก็จะมีอารมณไมคอย

เดินสายกลางถารักก็จะรักมากถาเกลียดจะเกลียดมากจนแทบไมมีเหตุผล มีความตองการให

เพ่ือนยอมรับ มีความรักเพ่ือนตางเพศ     รักความเปนอิสระขณะเดียวกันก็ตองการความอบอุน 

เปนตน 

 สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน มีผลกระทบตอการปรับตัวที่อาจผิดปกติและมปีญหา

ขององคกรทั้งหลาย เด็กและเยาวชนเปนหนวยทางสังคมที่ตองรับผลพวงโดยทางตรงและ

ทางออมจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อองคกรสังคมตางๆเบี่ยงเบนไป อาทิ  

ปรากฏสภาวะครอบครัวแตกแยก กลุมจารีตประเพณีลมเหลวในการจัดระเบียบสังคม สภาวะวัตถุ

นิยม และความเปนปจเจกบุคคลมีสูงข้ึน เด็กและเยาวชนสวนหนึ่งยอมปรับตัวไปสูพฤติกรรม

เบี่ยงเบน แลวไดสรางท้ังปญหาแกตนเองและสังคมรอบดานเชนกัน ซึ่งสังคมรอบดานตอง

ตระหนักถึงขอเท็จจริงดังกลาวและกําหนดหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการปองกันและแกปญหาท่ี

จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาจําเปนตองปรับบทบาทและหนาที่

ใหมใหสอดคลอง และคลี่คลายปญหานี้กอนองคกรใด 

 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบานเรา ซึ่งมีผลกระทบเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

มากมาย และนับวันก็จะพบปญหาเหลานี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา

สุขภาพ การศึกษา และพฤติกรรม (มหาวิทยาลัยขอนแกน, สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2546)   

        ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอนักเรียนจึง

ไดกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และ

เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งในภาวการณปจจุบันคุณภาพทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งจําเปนที่

จะตองไดรับการพัฒนาจากการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีภารกิจหลักในการกําหนดนโยบาย และจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของประเทศใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ทั้งนี้การศึกษาจะตองทําใหคนไทยสามารถชวยตัวเองไดอยางปลอดภัยและมีความสุข คนไทยตอง

รักที่จะเรียนรู สนุกสนานที่จะเรียน และเรียนไดตลอดชีวิต ระบบการศึกษาจึงตองสอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถสรางบุคลากรเพื่อรองรับศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ การดําเนินงานดานการศึกษาตองสรางเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองหันมาให

ความรวมมือซึ่งกันและกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544) สถานศึกษาจึงมี

ความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษา แตการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

จะตองเริ่มที่ตัวบุคคลเพราะบุคคลเปนปจจัยข้ันพื้นฐานและเปนเปาหมายของการพัฒนา การ

พัฒนาตัวบุคคลนั้นคือพยายามทําใหบุคคลมีสมรรถภาพเพราะจะตองเตรียมเปนผูรับผิดชอบตอ

การเปนพลเมืองที่ดีตอไป 
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การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ และ

คุณธรรมของบุคคล สังคม บานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกัน

ทุกๆดานสังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถธํารง รักษาความเจริญ

มั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด (กรมวิชาการ, 2540)  การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนรากฐานสําคัญสําหรับการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและการ

แกไขปญหาในดานตางๆ เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   มีความสัมพันธโดยตรงตอการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ใหเปนผูรูจักคิด รูจักทํา รูจกัแกไขปญหา ตลอดจนรูจักใชทรัพยากร

วัตถุที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองนอยที่สุด โดยเหตุที่ประเทศจะเจริญกาวหนาไดดวย

การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู  ความคิดและความสามารถจํานวนมาก  ดังนั้นการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ อันเปนกระบวนการในการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวใหบังเกิดข้ึนในตัว

บุคคลจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง อนึ่งการจะใหยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลสําเร็จจะตองสรางกระแสสังคมใหประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนประเด็น

แหงชาติ ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเห็นความสําคัญและรวมดําเนินการอยางจริงจัง กับทั้งควรมี

การกําหนดเงื่อนไข เพ่ือใหการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูความสําเร็จซึ่ง

ประกอบดวย การกระจายอํานาจ (decentralization) การใชแผนยุทธศาสตร (strategic plan) การ

มีสวนรวมของชุมชน (participation) และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) ของ

หนวยงานที่เก่ียวของ  (อํารุง  จันทวานิช, 2545) ซึ่งรัฐตองทบทวนและคิดรูปแบบการจัด

การศึกษาแบบใหมที่เก่ียวของกับเยาวชนมากขึ้น ซึ่งทางหนึ่งคือผานชองทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาลงสูทองถิ่นชุมชนใหมากยิ่งข้ึน ใหโอกาสและความสําคัญแกสถาบันครอบครัว วัด 

ภาคเอกชน องคกรอิสระ ผูนําเยาวชน ภูมิปญญาชาวบาน ใหเขามามีสวนรวมในการดูแล และ

สนับสนุนการศึกษาใหมากยิ่งข้ึน (สมพงษ  จิตระดับ, 2539) 

  การอบรมดูแลลูกนั้นเปนหนาที่ของพอ แม ทุกคนทําดวยความเต็มใจ และภาคภูมิใจ

โดยเฉพาะในสังคมไทยที่มี ปู ยา ตา ยาย พ่ี ปา นา อา มีบทบาทในการเลี้ยงดูและอบรมดวย เด็ก

ที่ขาดความอบอุนไมไดรับความเอาใจใสทั้งในดานสุขภาพทางกายและใจใหดีแลว เมื่อเติบโตเปน

ผูใหญ ก็ยากที่จะสรางใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไดเพราะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว

และโรงเรียนมีความสําคัญตอจิตใจและบุคลิกภาพของเด็กพอแมและครอบครัวกับสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพที่มีอิทธิพลย่ิงใหญตอเด็ก ซึ่งจะคงอยูตราบเทาชีวิตของเขา พอแมมีบทบาทอันสําคญั

ในพัฒนาการทางดานอุปนิสัย บุคลิกภาพและความคิดเห็นผิดชอบของเด็ก พอแมเปนบุคคลแรก

และตนตอสําคัญที่สุดที่กอใหเกิดความรูสึกที่ปลอดภัย  ความมั่นใจและความตระหนักในคุณคา

ของตนเองแกเด็กซ่ึงพอแมไมไดหยิบยื่นความจําเปนขั้นพื้นฐานในการเสริมสรางบุคลิกเหลานี้ข้ึน 

อาจจะประสบความยากลําบากตอไปตลอดชีวิต 

       พฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับเด็กนั้น ข้ึนอยูกับความเขาใจในพัฒนาการเด็กของพอ แม

ข้ึนอยูกับความใกลชิดในการอบรมสั่งสอนของพอ แม การเปดโอกาสใหเด็กไดฝกทักษะหรือ
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ลักษณะนิสัยที่ดีการแสดงตัวเปนแบบอยางของพอแมการจัดประสบการณ ที่เหมาะสมกับวัยให

เด็ก การอบรมปลูกฝงใหเด็กเปนคนดี หรือเปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในชุมชนที่เด็กอาศัย

อยูเปนสิ่งที่สังคมควรกําหนดแนวทางเพื่อปฏิบัติใหบังเกิดผลดีแกเด็ก และความเจริญของสังคม

นั้นปจจัยสําคัญในการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กมีอยูมากมาย  ไดแก  บาน  

โรงเรียน  ชุมชน  ส่ือมวลชน  สภาพสังคมรวมทั้งทุกส่ิงแวดลอมรอบตัว  เด็กไดสราง

ประสบการณการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออมใหแกเด็ก  แตหากจะมุงถึงสถาบันหรือบุคคลที่มี

สวนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยตรงแลว  เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปแลววาเปนหนาที่โดยตรงของ

ครอบครัวบาน  อันหมายถึง พอ  แม  และผูปกครอง  ผูนําในชุมชน  อันหมายถึง กํานัน  

ผูใหญบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนผูนํากลุมตางๆ ในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู  

โรงเรียน  อันหมายถึง  ครูซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดกับเด็กมากที่สุด 

       ครอบครัวจึงเปนสถาบันแรกที่สรางพฤติกรรมที่ทําใหเด็กเติบโตขึ้น เปนผูใหญที่กลายเปน

ส่ิงแวดลอมที่ดีของคนรอบขาง  หรือกลายเปนสิ่งแวดลอมที่กลายเปนปญหาในสังคมก็ไดใน

ขณะนี้  โรงเรียนคือ สถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กท่ีขาดทิศทางและวิธีคิดอยางเดนชัดใหมีความคิด

เปนผูใหญ สมวัย  พ่ึงตนเองไดอยางมีทิศทางสามารถปรับตนเองอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

และทําใหผูอื่นมีความสุขดวย ดังนั้นโรงเรียนคือสถาบันที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนใหเปนที่

ตองการของสังคม สวนครู นั้นถามองตามความคาดหวังของสังคมคําตอบจะไดหลายรูปแบบ เชน  

ครูคือปูชนียบุคคล คือผูยกระดับวิญญาณมนุษย  ครูคือเรือจาง  ฯลฯ  แตถามองจากตัวครู

ออกไปในความหมายสากล  ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได  ครูคือผูใหบริการ  เปนผูคอย

ชวยเหลือ  ปลอบขวัญใหกําลังใจเปนกันเองกับนักเรียน หวงใยเมื่อนักเรียนไมสบายครูมักถูก

เปรียบเทียบเสมอวา  เหมือนบิดามารดาที่สองของศิษย  ครูเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา

เด็กไปในทางบวกหรือลบก็ได  คุณภาพของนักเรียนคือความสําเร็จสุดยอดของการบริหาร  และ

การจัดการของโรงเรียน  การบริหารการศึกษานั้น  แทที่จริงคือการบริหารและการจัดการใหไดผล

ผลิตของระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง  

 สภาพของสังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอความประพฤติของเด็กท่ีอยูในชุมชนมาก

ชุมชน มีความประพฤตแิละวัฒนธรรมไปในแนวทางใดบุคคลในชุมชนนั้นก็มักมีความประพฤติไป

ในทางเดียวกัน มิฉะนั้นจะเขาอยูรวมกับกลุมเขาไมได แตก็มีขอสังเกตวา ส่ิงแวดลอมมีผลกระทบ 

ตอบุคคลแตละคนไมเทากัน สุดแตบุคลิกภาพของบุคคลที่ไดรับการหลอหลอมมาจากครอบครัว

เปนสําคัญแตอยางไรก็มีอิทธิพลตอบุคคลในชุมชนนั้นอยูมาก ถาบุคคลใดมีความประพฤติไปใน 

ทางฝนตอความรูสึกของชนกลุมใหญ หรือไมปรับปรุงความประพฤติของตนเองใหมีลักษณะ

คลอยตามก็จะอยูในกลุมชนนั้นไมได เด็กที่เกิดและเจริญเติบโตขึ้นมาในชุมชนที่มีส่ิงแวดลอมไมด ี

จึงมีโอกาสรับเอาสิ่งไมดีเขาไวในบุคลิกภาพไดมาก 

 ดังนั้นสภาพสังคมและวัฒนธรรมชุมชนตางกันยอมทําใหจํานวนเด็กท่ีกระทําผิดมากนอย

ตางกันไปดวย ในชุมชนที่เปนแหลงเส่ือมโทรมมีความเปนอยูไมดี บุคคลในชุมชนนั้นจะมีความ



 

5

ประพฤติไปในทางฝนระเบียบของสังคม (สุพัตรา  สุภาพ, 2541) เมื่อเด็กไดเห็นตัวอยางที่ไมดี

จากผูใหญที่กระทําผิด แตไมถูกจับกลับใชชีวิตอยางสบาย เด็กจะเกิดความนิยมชมชอบ อีกทั้งการ

คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไมดีก็ทําไดงาย เด็กในชุมชนดังกลาวมักจะขาดการควบคุมทางครอบครัว 

หรือไดรับการบีบคั้นทางใจมากจึงมีทางออกวาเมื่อมีความคับใจก็หาเพ่ือน เพ่ือนที่หาไดงายก็คือ

เพ่ือนที่มีพฤติกรรมไมดีซึ่งในที่สุดก็ชักชวนใหกระทําความผิดโดยทั่วไปเด็กและเยาวชนที่กระทํา

ผิดสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีปญหาขาดความสุขเด็กจึงใชชีวิตอยูนอกบานมากกวาในบานโดย

มั่วสุม เตร็ดเตรไปตามกลุมแก็งค ตามแหลงมั่วสุมทางอบายมุข เสพของมึนเมา และสารเสพติด

ตางๆ สภาพแวดลอมจึงเปนสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ชักนําเด็กและเยาวชนใหกระทําผิดได 

 นอกจากนี้ ส่ือมวลชน ไดแกหนังสือพิมพ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน หนังสืออานเลน 

นับวามีอิทธิพลตอการกระทําผิดของเดก็อยูมาก แมจะมิใชสาเหตุการกระทําผิดของเด็กโดยตรงก็

ตาม แตก็เปนผลทางออมที่โนมนาวจิตใจและทัศนะของเด็กใหเห็นผิดเปนชอบได เด็กนั้นชอบ

เลียนแบบอยูแลวเมื่อไดตัวอยางจากภาพยนตรโทรทัศนหรือหนังสืออานเลนก็เก็บเอาไป

เลียนแบบ หนังสือพิมพบางฉบับมุงแตจะเราความสนใจผูอาน นําเสนอเรื่องอาชญากรรมบาง  

ความผิดเกี่ยวกับเพศบาง  หรือแสดงรูปภาพ อันขัดตอศีลธรรมอันดี บางครั้งก็ลงขาวเกินตอ

ความเปนจริง จนเด็กอาจจะประทับใจในตัวผูรายวามีความเกงกาจ  บางเรื่องก็ลงรายละเอียดวิธี

ประกอบอาชญากรรมอาจจะ กลายเปนการชี้ชองใหเกิดอาชญากรรมอื่นๆได การแพรภาพ เสียง 

และความคิดของสื่อมวลชน มีทั้งผลดีและราย ผลดีก็คือใหความบันเทิงเบิกบานใจสวนผลรายนั้น

ก็คือเปนตัวอยางที่เลวรายตอเด็กในเรื่องผิดศีลธรรมและการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะ

เด็กวัยรุนที่ออนตอความนึกคิดในทางผิดชอบชั่วดียอมจะเอาอยางการกระทํานั้นๆและรับความ

นิยมที่ผิดๆเขาไว 

           ปญหาเรื่องความประพฤติและคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบล

รัตน จังหวัดขอนแกน มีอยูทั่วไปขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมนานัปการ ปญหาเร่ืองความประพฤติและ

คุณลักษณะที่ไมพึงประสงคดังกลาว ไดแก การหนีโรงเรียน การติดสิ่งเสพติด การพูดเท็จ การ

พูดจากาวราว  การยกพวกทะเลาะวิวาท และตีกัน  การเลนการพนัน  การลักเล็กขโมยนอยเปน

ตน  ซึ่งสาเหตุดังกลาวอาจเกิดจากความบกพรองทางรางกายและจิตใจของตัวเด็กเอง เชน การ

ไมไดรับความเอาใจใสและความอบอุนจากพอ แม  หรืออาจเกิดจากสภาวะแวดลอมของทางบาน

และทางโรงเรียน  ที่ใชในการอบรมสั่งสอนไมเพียงพอ  ขอบังคับของโรงเรียนเขมงวดหรือละเลย

เกินไป  การขาดความสัมพันธระหวางผูปกครองกับทางโรงเรียนจากสาเหตุดังกลาวจะเปนสิ่งชัก

นําใหเด็กซึ่งกําลังจะเติบโตเปนผูใหญตองเดินทางผิดโดยประพฤติปฏิบัติส่ิงที่ไมดีงามรวมทั้งกอ

อาชญากรรมตางๆ ข้ึน นักการศึกษา เช่ือวา  การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยพัฒนา

และปลูกฝงคุณสมบัติที่ดี  ตลอดจนคุณสมบัติที่พึงประสงคอันเปนที่ปรารถนาใหกับคนในสงัคม

และการปลูกฝงคุณสมบัติตางๆเพ่ือให ไดมาซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงคนั้นควรจะปลูกฝงตั้งแต

เยาววัย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4, 2549) 
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         ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลวผูวิจัยจึงตองการที่จะทราบวาสภาพคุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียนตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครูและนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกนเปน

อยางไร สภาพคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง ครูและนักเรียนใน

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกนเปนอยางไรและแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกนควรจะเปนอยางไร เพ่ือทําใหทราบแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนเพื่อนําไปวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและการจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู    

และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.2.2 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูปกครอง  

ครู    และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน  ตามความคิดเห็น ของ

ผูปกครอง  ครู    และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน   

1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  ตามความคิดเห็น ของ

ผูปกครอง  ครู    และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน   

1.2.5 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบล

รัตน  จังหวัดขอนแกน 

    

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและที่พึงประสงคของนักเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผูปกครอง  ครู  และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ในปการศึกษา 

2549    

  

1.4 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

         1.4.1 แนวทางการพัฒนา หมายถึง ทางปฏิบัติหรือวิธีการที่วางไวเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ไปในทางที่ดีข้ึน  

         1.4.2 คุณลักษณะที่เปนจริง หมายถึง การรับรูเก่ียวกับคุณลักษณะที่เกิดข้ึนที่นักเรียน

เปนอยูในปจจุบันไดมีการประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และนักเรียน 

ในดานตางๆดังนี้ 

                    1) ลักษณะนิสัยและความประพฤติ หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเปนนิสัย

ประจําตัวในชีวิตประจําวัน         
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        2) สุขภาพ  หมายถึง พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา และอารมณ รวมถึง 

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม 

         3) ความรู ความสามารถ หมายถึง การรับรูจนเกิดความเขาใจ และทักษะในการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน 

                      4) ทักษะการประกอบอาชีพ หมายถึง การมีความรูในอาชีพตาง ๆ ที่สามารถ

ทําใหเกิดรายไดในการเลี้ยงชีพได 

                      5) เทคโนโลย ีหมายถึง ความสามารถในการสื่อสารและใชคอมพิวเตอรใหเกิด

ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

                      6) ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม หมายถึง การไมยึดเอา

ประโยชนของตนเองเปนหลัก แตตระหนักถึงประโยชนของผูอื่นและสวนรวมดวย รวมถึงการมี

ความพรอมและเต็มใจที่จะเสียสละเวลาและผลประโยชนสวนตนเพื่อทําประโยชนใหแกสังคม

สวนรวม 

                     7) ความเปนไทย หมายถึง การมีความตระหนักและความภูมิใจในความเปน

ไทย การมีความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญและเห็นคุณคาเอกลักษณที่ดีของไทย 

           1.4.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ นิสัยใจคอ 

กิริยา ทาทาง หรือพฤติกรรมที่นักเรียนควรยึดถอืปฏิบัติตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และ

นักเรียนที่พึงมีหรือพัฒนาข้ึนในดานตางๆ ดังนี้ 

                  1) ลักษณะนิสัยและความประพฤติ หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเปนนิสัย

ประจําตัวในชีวิตประจําวัน  

                  2) สุขภาพ หมายถึง พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา และอารมณ รวมถึง

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม 

                     3) ความรู ความสามารถ หมายถึง การรับรูจนเกิดความเขาใจ และทักษะในการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน 

                  4) ทักษะการประกอบอาชีพ หมายถึง การมีความรูในอาชีพตาง ๆ ที่สามารถทาํให

เกิดรายไดในการเลี้ยงชีพได 

                     5) เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารและใชคอมพิวเตอรใหเกิด

ประโยชนไดอยางเหมาะสม                                                                                                  

                  6) ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม หมายถึง การไมยึดเอาประโยชน

ของตนเองเปนหลัก แตตระหนักถึงประโยชนของผูอื่นและสวนรวมดวย รวมถึงการมีความพรอม

และเต็มใจที่จะเสียสละ เวลาและผลประโยชนสวนตนเพื่อทําประโยชนใหแกสังคมสวนรวม 

                     7) ความเปนไทย หมายถึง การมีความตระหนักและความภูมิใจในความเปน

ไทย การมีความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญและเห็นคุณคาเอกลักษณที่ดีของไทย 

         1.4.4 ครู หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
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หรือผูอํานวยการโรงเรียนในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัด

พิทยาคม  และโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม 

         1.4.5 ผูปกครอง หมายถึง ผูปกครองของนักเรียนที่เปน พอ แม ปู ยา ตา ยาย พ่ี ปา นา 

อา หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับนักเรียนที่ถูกสุมในกลุมตัวอยางในเขตบริการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยา

คม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยาคม และโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม 

       1.4.6 นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 

2549 ไดแกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียน

อุบลรัตนพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยาคมและโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม  

1.4.7 ความคิดเห็น หมายถึง การลงความเห็นในสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ในที่นี้หมายถึงความ

คิดเห็นของผูปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม  

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม และโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม ที่ไดแสดงออกในการตอบแบบสอบถาม  

1.4.8 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม   

 

1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1.5.1 ไดทราบถึงคุณลักษณะที่เปนจริง ของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัด

ขอนแกน 

1.5.2 ไดทราบถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัด

ขอนแกน 

1.5.3 ทําใหทราบความแตกตางคุณลักษณะที่เปนจริง  ตามความคิดเห็น ของผูปกครอง 

ครู และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

1.5.4 ทําใหทราบความแตกตางคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามความคิดเห็น ของ

ผูปกครอง ครู และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

1.5.5 ทําใหทราบแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักเรียนในอําเภอ

อุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน เพ่ือนําไปวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

        การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภอ

อุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในประเด็นตอไปนี้ 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค (Ideal characteristics)  

 2.2 แนวคิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

 2.3 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

 2.4 ทฤษฏีการพัฒนาคุณลักษณะ 

 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.7 สมมติฐานการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค (Ideal Characteristics) 

2.1.1 ความหมายของคุณลักษณะ 
จากการศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะ พบวามีการกลาวถึงคําวา 

คุณลักษณะในหลายแนวทาง ดังตอไปนี้ คือ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ไดให

ความหมายของคุณลักษณะวา หมายถึง เครื่องหมายหรือส่ิงที่ ช้ีใหเห็นความดีหรือลักษณะ

ประจําตัวชัดเจน 

อุมาพร  บุญญาวิโรจน (2538) อธิบายคุณลักษณะวา ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

 characteristics มีความหมายตามประมวลศัพทบัญญัติของกรมวิชาการวา หมายถึง “ลักษณะ”  

ทางศักยภาพความรู หรือทักษะสําคัญซึ่งเปนคุณลักษณะที่ดีเดนของบุคคล   

 พรพรรณ  สุทธานนท (2538) อธิบายคุณลักษณะวา หมายถึง แบบอยาง

พฤติกรรมหรือส่ิงที่ปรากฏใหเห็นและชี้หรือแสดงถึงความดี หรือลักษณะประจําของบุคคล 

 มั่ง  ศรีเจริญ (2539) อธิบายคุณลักษณะวา หมายถึง ส่ิงที่ช้ีใหเห็นความดีหรือ

ลักษณะ ประจําตัวของบุคคล กลาวคือ เปนพฤติกรรม ลักษณะทาที อุปนิสัย คุณสมบัติ 

ความสามารถ ความรู ทักษะ และทัศนคติ 
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  กวี  วงศพุฒ (2539) ใหความหมายคุณลักษณะวา เปนการแสดงการกระทํา

ตามคุณสมบัติของตนเองออกมาใหเห็น 

  จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะ หมายถึง ส่ิงที่ชี้ใหเห็น

ความดีหรือพฤติกรรมที่ปรากฏใหเห็น หรือลักษณะประจําของแตละบุคคล ซึ่งเปนการแสดงออก

ที่สามารถสังเกตและเห็นได ดังนั้น คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน จึงหมายถึง ความ

ตองการที่จะใหเกิดพฤติกรรมหรือลักษณะประจําที่ดีของเด็กในสังคมไทย 

           2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

          หนวยงานหรือนักวิชาการตาง ๆ ไดศึกษาและใหทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของคนไทยไวหลายประการ ดังนี้ 

  สมพงษ  จิตระดับ (2531) ไดกลาวถึง คุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงคไวดังนี้ 

  1. มีความมั่นใจในตนเองแบบสากล แตออนนอมถอมตนแบบวัฒนธรรมไทย 

  2. มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร และ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย (global literacy) 

  3. รูจักสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ จิตสํานึกสาธารณะในการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย 

  4. ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การรูจักพ่ึงพาตนเองได มีแนวทาง 

“มัชฌิมาปฏิปทา” เปนวิถีชีวิตที่เรียบงายตาม แนวทางพระพุทธศาสนา 

  5. การเปนผูประกอบการ (entrepreneur) ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมได 

มีทักษะการจัดการและการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. การรูจักคุณคาของตนเอง ยอมรับในความแตกตางแหงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและเกิดประโยชนสุขแกทุกฝาย 

  7. ตั้งใจทํางานดวยความอดทน ขยันหมั่นเพียร รูจักอดออม มัธยัสถ การมีวินัย 

และควบคุมตนเองได 

  8. การเปนคนเกง ดี มีความสุข รูจักการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตนได อยาง

สมดุล แยบยลและรูเทาทัน 

  9. การมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได มีภูมิตานทานของจิตใจที่

เขมแข็งจนสามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายตาง ๆ ที่กระตุนยั่วยุใหหลงผิดได 

  10. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย การดํารงรักษา ถักทอสานตอวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของตนเองได 

  มัณฑนา  สังขะกฤษณ  และวราพรรณ นอยสุวรรณ (2535) ไดกลาวถึงลักษณะ

ของคนไทยที่พึงประสงคในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ ประเวศ วะสี (2537) ที่ไดกลาวถึง

คุณลักษณะของคนไทยสมัยใหม วาควรกอปรดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
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         1. คุณลักษณะดานปญญา ไดแกเปนผูรูจักเหตุผล มีวิจารณญาณในการแยกแยะ

ความผิดชอบชั่วดีคุณและโทษรูจักส่ิงที่ควรกระทําและไมควรกระทําบนพื้นฐาน ความจริง รูจัก

แกปญหาไดอยางชาญฉลาดปราศจากอคติ รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดข้ึนไดอยาง

รวดเร็วและหลากหลาย รูคุณคาของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย รูจักการเลือกรับวิทยาการและ

วัฒนธรรมภายนอกทามกลางความสับสนวุนวายและสภาพการแขงขันของสังคมในเศรษฐกิจยุค 

ใหม 

         2. คุณลักษณะดานจิตใจ ไดแก การมีความละอายตอการกระทําผิด ประพฤติ

ปฏิบัติในระบอบของความถูกตองดีงาม มีสมาธิ และความอดทนหนักแนน 

         3. ดานสังคม ไดแก ชวยเหลือเก้ือกูลประโยชนตอกันและกันโดยไมเห็นแกตัว 

ตระหนักและปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบที่พึงมีตอผูอื่น สังคมและมนุษยชาติ 

แกปญหาโดยสันติวิธี เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนตามระบอบประชาธิปไตย รูจักใช อนุรักษ 

และเสริมสรางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีจิตสํานึกมุงมั่นที่จะพัฒนาและมีความพรอมที่

จะรวมมือสรางสรรคสังคมใหมีสันติสุข 

         4. คุณลักษณะดานรางกาย ไดแก รูจักรักษาสุขภาพอนามัยของทั้งตนเองและ

สมาชิกในครอบครัวไดอยางเหมาะสม มีความสามารถและทักษะในการประกอบการงานและ

อาชีพที่สอดคลองกับสมรรถภาพและศักยภาพของบุคคล 

  สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ (2541) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของคนไทยในอนาคตไววา คนไทยจะมีพัฒนาการสมวัย มีสุขภาพดี มีสมรรถภาพทางกาย

สมบูรณ มีสุขนิสัยที่ดี เปนผูมีมนุษยสัมพันธอันดี มีความเปนประชาธิปไตย มีความรูและทักษะ

ทางเทคนิค สามารถใชเครื่องมือและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไดอยางคลองแคลว ที่สําคัญควรตอง

มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางผสมผสานในคุณลักษณะตางข้ัวมิติตางๆ เพ่ือหาจุดที่สมดุล

ระหวางคุณลักษณะดังตอไปนี้ เพ่ือจะเปนประโยชนตอสังคมไทย และสังคมโลกในอนาคต คือ 

  1. การเปนผูนําที่ดีและการเปนผูตามที่ดี 

  2. การรักธรรมชาต ิศิลปะและการรักวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

  3. การมีชีวิตและรูจักพอและการมีชีวิตแขงขันกันเพื่อประโยชนสูงสุด 

  4. การรวมมือกันและการแขงขันกัน 

  5. คานิยมความเสมอภาคและคานิยมเก็งกําไร มุงประโยชนตน 

  6. การเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินและการเห็นคุณคาวิทยาการสมัยใหม 

  7. การอยากเรียนเพื่อรูและการอยากเรียนเพื่อปริญญา เพ่ืออาชีพ 

  8. การเรียนรูลึกซึ้งและการเรียนรูกวางขวางหลายสาขา รูรอบ 

  9. การหวงแหนวัฒนธรรมไทย และการรับวัฒนธรรมตางชาติ 

           10. ความสามารถในการทํางานเปนทีมและความเปนปจเจกชน 
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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (2541) ได

กําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจําป  2543  และ 2544  ในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่   8  (พ.ศ. 2540 – 2544)  โดยกําหนดเปาหมายไววา จะ

เพ่ิมศักยภาพและสรางความเสมอภาคทางโอกาสใหกับเด็ก  และเยาวชน ทั้งในกลุมภาวะ

ยากลําบาก กลุมปกติทั่วไป และกลุมปญญาเลิศ  เพ่ือเตรียมความพรอมใหเปนบุคคลที่มีคุณคา

อยูในสังคมอนาคตไดอยางมีความสุข   โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้ 

         1. มีสายใยผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว 

       2. มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ เจริญเติบโตสมวัย มีบุคลิกท่ีเหมาะสม มั่นคง 

มีความเคารพและภาคภูมิใจในตนเอง 

      3. มีวัฒนธรรมที่ดีงาม เขาใจหลักการที่ถูกตองของศาสนา สาระแกนแทของชีวิต

และคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน 

        4. มีความสามารถในการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเขาใจถึงสาระประโยชนเพ่ือนํามาประยุกตใชกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทย 

        5. เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข   มีวินัย  มีเหตุผลและพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม 

        6. เขาใจสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวันและการทํางาน รวมทั้งเคารพสิทธิของผูอื่น 

        7. รูจักคิด ไมงมงาย และรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการพึ่งตนเองตลอดจน

เห็นคุณคาของพลังงาน รวมทั้งเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

       8. มีการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย เปนผูผลิตที่รับผิดชอบตอสังคม รูจักสรางงาน

และอาชีพอิสระที่มีระบบการจัดการที่ดี                                                                                        

      9. รับผิดชอบในการรักษา  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 

       10. รูจักเปล่ียนแนวคิดและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (2544) ไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดีมี

ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพจึงกําหนด

จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

         1) เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม   จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

         2) มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
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         3)  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนา ทาง

วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีปรับวิธีการคิด 

วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

          4) มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ

คิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนนิชีวิต 

         5) รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี 

         6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

         7) เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทยภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึด

มั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

         8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา

ไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาส่ิงแวดลอม 

         9) รักประเทศชาติและทองถ่ินมุงทําประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามใหสังคม 

  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546) ไดใหแนวคิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงค ไวเปน 4 มิติ ดังนี้ 

  1. มิติดานรางกาย ไดแก 

         1.1 พัฒนาการดานรางกายเจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการ

พัฒนา ในแตละชวงวัย 

         1.2 พัฒนาการดานสติปญญาเจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการ

พัฒนา ในแตละชวงวัย 

           1.3 มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรงไมเจ็บปวยงาย 

2. มิติดานจิตใจ ไดแก   

          1.4 เปนผูรูจักและเขาใจตนเองเปนอยางดี     

          1.5 เปนผูรูจักและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

          1.6 เปนผูรูจักและเขาใจสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ ได

เปนอยางดี 

   3. มิติดานความรู 

          1.7 รูอยางลึกซึ้งถึงแกนสาระของวิชา 

          1.8 รูรอบดานเชิงสหวิทยาการ 

         1.9 รูไกลไปถึงอนาคต 

  4. มิติดานทักษะความสามารถ 

          1.10 ทักษะดานการคิด 

         1.11 ทักษะการสื่อสาร 

          1.12 ทักษะภาษาตางประเทศ 
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          1.13 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          1.14 ทักษะทางสังคม   

                             (ทักษะมนุษยสัมพันธ,ทักษะการปรับตัว,ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น) 
          1.15 ทักษะทางอาชีพ 

        1.16 ทักษะทางสุนทรียะ 

          1.17 ทักษะการจัดการ 

    จากการประชุมกลุม (nominal  group)  เกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการ

แกไขปญหาในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัด

ขอนแกน ซ่ึงจัดข้ึน ณ หอประชุมอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ในวันพฤหัสบดีที่   16 

พฤศจิกายน 2549  ตั้งแตเวลา 09.00น.-12.00น.ซึ่งมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูปกครอง

นักเรียน จํานวน 6 คน ครูจํานวน  4 คน นักเรียนจํานวน  8 คน รวมจํานวน  18 คน ไดรวม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา โดยสรุปเปนคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียนที่ควรมีหรือพัฒนาได ดังนี้ 

1) ความใฝรูใฝเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความกระตือรือรนตั้งใจ มีความมุงมั่นในการ

เรียน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สืบคนขอมลูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

2) ความมีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียนครอบครัวและชุมชน 

3) ความประหยัด หมายถึง การใชจายทรัพยสินของตนและประเทศชาติอยางคุมคาและ

เกิดประโยชนสูงสุด 

4) ความกตัญูกตเวที หมายถึง การยินดีชวยเหลือและตอบแทนผูมีพระคุณใหมี

ความสุขอยางจริงใจพรอมทั้งยกยองเชิดชูผูมีพระคณุ 

5) ความอดทนอดกลั้น หมายถึง การขมใจไมหวั่นไหวตอส่ิงที่เปนอุปสรรคพรอมรับฟง

ความคิดเห็น มีสติในการแกปญหาใหสําเร็จลุลวง 

6) ความซื่อสัตย หมายถึง การไมโกหก หลอกลวงผูอื่น  

7) ความภูมิใจในความเปนไทย หมายถึง การปฏิบัติตนที่ไดแสดงออกถึงความเปนไทย 

หวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถสืบทอดและเผยแพรสิ่งที่แสดงถึงความเปนไทยได 

8) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การปฏิบัติตนที่แสดงถึงความ

หวงใยในเรื่องของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมทั้งการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอยูคู

โลกไปอยางย่ังยืน 

 จากการศึกษาวิเคราะห หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค 

โดยนักวิจัย นักการศึกษาและหนวยงานตางๆรวมทั้งการจัดประชุมกลุม(nominal group) ดังท่ี

กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนเพื่อใชเปน

กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ได 7 ดาน ประกอบ ดวย 1)  ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ 

2) ดานสุขภาพ 3) ดานความรูความสามารถ  4)  ดานทักษะการประกอบอาชีพ  5)  ดาน
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เทคโนโลยี  6)  ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม 7) ดานความเปนไทย ดังนั้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดยึดองคประกอบทั้ง 7 ดาน เปนแนวทางในการศึกษาคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน รายละเอียด  ดังนี้ 

1. ลักษณะนิสัยและความประพฤต ิหมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเปนนิสัยประจําตัวใน

ชีวิตประจําวัน พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม  ประกอบดวย 

1.1 ใฝรูใฝเรียน 

1.2 มีความรับผิดชอบ 

1.3 มีวินัยในตนเอง 

1.4 กลาคิด  กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 

1.5 อดทน 

1.6 ขยันหมั่นเพียร 

1.7 มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

1.8 กลาเผชิญปญหา 

1.9 มนี้ําใจโอบออมอารี 

1.10 มีมารยาทดี 

1.11 ตรงตอเวลา 

1.12 มีมนุษยสัมพันธ 

1.13 ประหยัด 

1.14 เช่ือมั่นในตนเอง 

1.15 มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ 

1.16 พูดจาไพเราะ 

1.17 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

1.18 เช่ือฟงพอ แม ครู อาจารย 

1.19 สูงาน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

1.20 รูจักปรับปรุงตนเอง 

1.21 มีความกระตือรือรน 

1.22 ชวยแบงเบาภาระพอแม 

1.23 เปนผูนําที่ดี 

1.24 ยอมรับความคดิเห็นของผูอื่น 

2. สุขภาพ หมายถึง พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา และอารมณ รวมถึง

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย 

2.1 สุขภาพรางกายแข็งแรง  

2.2 ไมติดยาเสพติด 
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2.3 น้ําหนักสวนสูงไดมาตรฐาน 

2.4 บุคลิกภาพดี 

2.5 มีความรูเร่ืองการบริโภคอาหารที่มีประโยชน 

2.6 ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ 

2.7 รักความสะอาด 

2.8 รูจักวิธีดูแลตนเองดานความปลอดภัย 

3. ความรู  ความสามารถ หมายถึง การรับรูจนเกิดความเขาใจ และทักษะในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวย 

3.1 มีความรูดานเทคโนโลยี 

3.2 คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน 

3.3 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

3.4 สามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 

3.5 สามารถบูรณาการความรูมาใชในชีวิตประจําวันได 

3.6 สามารถวิเคราะหสถานการณตางๆได 

3.7 สามารถเลนกีฬาที่ตนเองชอบได 

3.8 ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

3.9 มีความรูรอบตัว 

3.10 มีความเปนเลิศทางวิชาการ 

4. ทักษะการประกอบอาชีพ หมายถึง การมีความรูในอาชีพตาง ๆ ที่สามารถทําใหเกิด

รายไดในการเลี้ยงชพีได  ประกอบดวย 

4.1 ใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ 

4.2 มีจิตสํานึกไมยึดถือตออาชีพที่คิดวาโกหรู รํ่ารวย 

4.3  รูจักอาชีพที่หลากหลาย 

4.4  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม 

5. เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารและใชคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชน

ไดอยางเหมาะสม  ประกอบดวย 

5.1 นําเทคโนโลยีมาใชในการหาความรู และเเสวงหาความรูได 

5.2 ใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตองสรางสรรค 

5.3 ใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4 กาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5.5 ใชอินเตอรเน็ตได 

5.6 เรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.7 นําเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองได 
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6. ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  หมายถึง การไมยึดเอาประโยชนของ

ตนเองเปนหลัก แตตระหนักถึงประโยชนของผูอื่นและสวนรวมดวย รวมถึงการมีความพรอมและ

เต็มใจที่จะเสียสละเวลาและผลประโยชนสวนตนเพื่อทําประโยชนใหแก สังคมสวนรวม  

ประกอบดวย 

6.1 ชวยเหลือชุมชน 

6.2 ทําตนเองใหประโยชนตอสังคม 

6.3 ดูแลรักษาทรัพยสินของสวนรวม 

6.4 มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและทองถ่ิน 

6.5 มีจิตสํานึกในการชวยเหลือชุมชน 

6.6 อนุรักษและใชส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6.7 ไมสรางปญหาและเปนภาระกับสังคม 

6.8 นําความรูไปพัฒนาตนเอง 

6.9 มีความภูมิใจในสังคมที่ตนอาศัยอยู 

7. ความเปนไทย หมายถึง การมีความตระหนักและความภูมิใจในความเปนไทย การมี

ความรู ความเขาใจ ใหความสาํคัญและเห็นคุณคาเอกลักษณที่ดีของไทย  ประกอบดวย 

7.1ใชภาษาไทยถูกตอง 

7.2 สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมไทย 

7.3 อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

7.4 มีมารยาทตามขนบธรรมเนียมไทย 

7.5 รูจักใช หวงแหน และสงเสริมภูมิปญญาไทย 

7.6 อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 

7.7 รักภาษาไทย 

7.8 มีความรูเก่ียวกับประเพณีไทย 

7.9 ภูมิใจในความเปนไทย 

 

2.2 แนวคิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
 2.2.1 ความหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีผูใหความหมายไว ดังนี้  

  เมอรเชอร และ เมอรตัน (Mercer & Merton, 1958) กลาววา กระบวนการขัด

เกลาทางสังคม เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลมีการเรียนรูและรับวัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม อุปนิสัย คุณคาของระบบสังคมที่อยูไวเปนของตน 

และยอมทําตามกฎเกณฑของสังคมในชีวิตประจําวันจนกลายเปนนิสัย 
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  เซคคอส และ แบคแมน (Secord & Backman, 1967) กลาววากระบวนการขัด

เกลาทางสังคม เปนกระบวนการที่กระทําตอกันระหวางบุคคลโดยพฤติกรรมของบุคคลจะตองทํา

ตามความคาดหวัง  ของกลุมหรือมีพฤติกรรมเหมาะสมตามความมุงหวังของผูใหญ 

  ดันแคน (Duncan, 1968) กลาววา กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เปน

กระบวนการเรียนรูระยะยาวของมนุษย ซึ่งจะทําใหมนุษยไดเรียนรูคานิยมที่สําคัญ ๆ ในสังคม 

รวมทั้งรูปแบบสัญลักษณในระบบที่บุคคลนั้น ๆ เปนสมาชิกและนํามาใชเปนบทบาทในการ

แสดงออก 

  บูม และ เซลสนิค (Boom &Selznick, 1973) อธิบายไว 2 ความหมาย คือใน

มุมมองของสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การถายทอดวัฒนธรรมและการทําให

บุคคลมีวิถีชีวิตที่เปนระเบียบและในมุมมองของแตละบุคคล กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

หมายถึงกระบวนการ ที่ทําใหคนเปลี่ยนจากชีวอินทรียเปนมนุษยที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองไดและปฏิบัติตามคานิยม อุดมคติ และระดับความทะเยอทะยาน 

  มงคล  หวังสุขใจ และชมพู  โกติรัมย  (2540)  กลาววา กระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมเปนกระบวนการนําสังคมกับวัฒนธรรมไปสรางรูปแบบของบุคลิกภาพ โดยผานการ

ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระบบของสังคมนั้น ๆ เปรียบดังเคร่ืองจักรอัน

สลับซับซอนคอยผลิตสินคาคือมนุษยใหไดมาตรฐาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา กระบวนการขัด

เกลาทางสังคม เปนกระบวนการแปรรูปจากสัญชาตญาณของคนใหมีความเปนมนุษยในสังคม 

  ปฬาณี  ฐิติวัฒนา (2541) กลาววา กระบวนการขัดเกลาทางสังคม คือ

กระบวนการที่สังคมหรือกลุม ส่ังสอนโดยตรงหรือโดยออมใหผูที่จะเปนสมาชิกของกลุมไดเรียนรู

และรับเอาระเบียบ กฎเกณฑ  ความประพฤติ และคานิยมตาง ๆ ที่กลุมหรือสังคมไดกําหนดไว 

เปนระเบียบของความประพฤติและความสัมพันธของสมาชิกของกลุมหรือสังคมนั้น 

สุพัตรา  สุภาพ (2546) กลาววากระบวนการขัดเกลาทางสังคม เปน 

กระบวนการทัง้ทางตรงคือการสอนหรือบอกโดยตรงและเปนการเรียนรูโดยออมโดยอาศัยการ

สังเกตเลียนแบบ ของมนุษยในสังคมหนึง่ ๆ เพ่ือที่จะพัฒนาบคุลิกภาพของตนใหเปนที่ยอมรับ

ของสังคม 

โดยสรุปแลวกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่ชวยให 

มนุษยเกิดการเรียนรูและรับเอาระเบียบ กฎเกณฑ ความประพฤติ และคานยิมตาง ๆ ของกลุมคน

ในสังคมมาพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะตาง ๆ     ตามที่สังคมยอมรับ 

2.2.2 ความมุงหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
ปฬาณี  ฐิติวัฒนา  (2541) ไดศึกษาคนควาไววา ความมุงหมายของ 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนั้นอยูที่การกอตัวของบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมตามครรลอง

ของวัฒนธรรมที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีจุดมุงหมาย 4 ประการ คือ 
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  1) การปลูกฝงระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน (basic discipline) การมีระเบียบวินัยถือ

เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางสังคมของการอยูรวมกันของกลุม จุดมุงหมายขอนี้

ทําใหบุคคลยอมรับกฎเกณฑที่สังคมกําหนด แมวาอาจจะฝนใจหรือไมเต็มใจทํา ระเบียบวนิัยจึง

เปนพื้นฐานที่บุคคลถูกขัดเกลาใหประพฤติปฏิบัติตั้งแตวัยตนของชีวิตในกิจกรรมชีวิตประจําวัน 

เชน สอนใหรูจักระเบียบในการขับถาย รูจักความสะอาด มารยาทสังคม ซึ่งผูใหญควรทําเปน

แบบอยาง  มีความสม่ําเสมอ มีความยืดหยุนและมีเหตุสมีผลเพราะมีผลตอบุคลิกภาพของบุคคล

เปนอยางมาก 
  2) การปลูกฝงความมุงหวังในชีวิต (aspiration) โดยปกติบุคคลมักจะไมอยาก

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย แตความมุงหวังจะชวยใหบุคคลมีความมุงมั่น และยอมรับระเบียบวินัยที่

จะตองประพฤติปฏิบัติเพ่ือลุลวงสูความตองการในอนาคตความลุลวงที่ตองการนั้นคือความ

มุงหวังท่ีบุคคลไดรับจากสังคมหรือกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยูซึ่งไดถายทอดคุณคาทางสังคมมาถึง

ตัวบุคคล 

  3) การกําหนดบทบาทในสังคม (social role) การกําหนดบทบาทในสังคม 

รวมทั้งทัศนคติตาง ๆ ที่เขากับบทบาทนั้น ๆ บุคคลจะไดรับการอบรมใหรูระเบียบสังคมตั้งแตวัย

ตนของชีวิตในลักษณะคอยเปนคอยไป เชน ลักษณะการวางตัวใหมีพฤติกรรมอยางไรกับกับ

บุคคลอื่น ๆ ที่เขามีความสัมพันธดวยและถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  4) การสอนใหมีทักษะ (skills) การสอนใหเกิดทักษะที่จะมีสวนรวมกิจกรรมใน

สังคมกับคนอื่น ๆ ในสังคมที่มีความเปนอยูอยางงาย ๆ วิธีการเรียนรูมักจะเกิดจากการเลียนแบบ

ถายทอดกันมานับชั่วอายุคนโดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีสืบตอกันมา แตในสังคมที่สลับ 

ซับซอน ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตของบุคคลเปนอยางมาก  

วิธีการเรียนรูของสังคมประเภทหลังนี้จึงเปนการเรียนรูอยางเปนทางการ  ซึ่งใชไดผลมาก  เชน 

สังคมไทยในอดีต ผูชายจะไดรับการถายทอดในดานวิชาความรู ศิลปะปองกันตัว ฯลฯ จากวัด ซึ่ง

เปนแหลงที่ใหการขัดเกลาทางสังคมไดเปนอยางดีสําหรับเด็กผูชาย ในขณะที่เด็กผูหญิงจะไดรับ

การถายทอดทางดานการบาน การเรือน มารยาททางสังคมตาง ๆ ที่กุลสตรีพึงจะมีจากภายในวัง 

แตสมัยปจจุบันการศึกษาอยางเปนทางการ คือโรงเรียนไดเขามามีสวนเสริมสรางทักษะดานนี้

อยางมากมาย โดยเฉพาะความรูในดานมนุษยสัมพันธตาง ๆ ที่ชวยใหการปฏิบัติตอผูอื่นเปนไป

อยางราบรื่น 

2.2.3 องคประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการในการถายทอดและเรียนรูส่ิง 

ตางๆ ซึ่งแบงการขัดเกลาออกได  3  ดาน ไดแก (ศศิธร  อภิสิทธิ์นิรันดร,  2541 ) 

  1) การขัดเกลาทางดานจิตใจ ไดแก การถายทอดในเรื่องเกี่ยวกับคุณคาทาง

สังคม (social value) หมายถึงการถายทอดในเรื่องความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมที่

สังคมเห็นวามีคุณคาในตัวเอง และมีการบํารุงรักษาเพื่อถายทอดใหแกคนรุนหลังในสังคม เพ่ือให
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คงอยูตอไป โดยสวนมากมักจะเปนนามธรรม ไมอาจประมาณคาออกมาเปนราคาได แตมีคุณคา

ตอมนุษยทางดานจิตใจ อาทิ ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติเก่ียวกับ ศีลธรรม จรรยา ศิลปะ 

และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  2) การขัดเกลาทางดานสติปญญา ไดแก การถายทอดในเรื่องที่เก่ียวกับ 

   2.1) ความรูตางๆ (social knowledge) เปนการถายทอดทั้งความรูที่

เปนทางการ อันไดแก ความรูตามหลักสูตรในตําราเรียน และความรูรอบตัวทั่วไป ที่สําคัญก็คือ 

ภาษา เพราะถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของสังคม และเปนสื่อกลางในการติดตอสัมพันธระหวาง

บุคคลรวมถึงการถายทอดและแลกเปลี่ยนสิ่งตาง ๆ ใหแกกัน 

   2.2) ทักษะ ความชํานาญ (social skill) เปนการถายทอดเรื่องราวตาง 

ๆ รวมไปถึงสาขาวิชาชีพ ที่มีความจําเปนตอการอยูรอดของมนุษย เพ่ือท่ีผูไดรับการถายทอดจะ

ไดนําไปใชในการดํารงชีวิตและเพื่อสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

  3) การขัดเกลาทางดานพฤติกรรม ไดแก การถายทอดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิ่ง

ตอไปนี้ 

   3.1) บรรทัดฐานทางสังคม (social norm) เปนการถายทอดกฎเกณฑ

ระเบียบ แบบแผน หรือคตินิยมที่สังคมสรางไว เพ่ือกําหนดแนวทางใหคนในสังคมยึดถือใน

สถานการณตาง ๆ เพ่ือบอกใหทราบวา ในแตละสถานการณควรปฏิบัติอยางไร ทําใหเกิดความ

แนนอน และความเปนระเบียบในสังคม เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมเปนตัวกําหนดแนว

พฤติกรรมของมนุษยเม่ือมีการติดตอสัมพันธกัน 

   3.2) บทบาททางสังคม (social role) เปนการถายทอดส่ิงที่ติดตัวมนุษย

ทุกคนมาตั้งแตเกิด โดยที่บทบาทนี้จะเปนเครื่องบงช้ีถึงสถานภาพและความเปนตัวตนของมนุษย 

ทําใหทราบถึงหนาที่ การวางตัว และส่ิงควรประพฤติปฏิบัติ มนุษยทุกคนลวนมีบทบาท และแตละ

คนลวนมีบทบาทที่หลากหลายในคนเพียงคนเดียว โดยบทบาทนี้จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ

แสดงออกของมนุษย และจากการที่มนุษย อยูในสังคมซึ่งจะตองมีความสัมพันธกับผูอื่นอยู

ตลอดเวลา ดังนั้น การแสดงซึ่งบทบาทจะตองเปล่ียนไปตามบุคคลที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เมื่อ

อยูที่บานเด็กจะมีบทบาทเปนลูก แตเม่ือเด็กไปโรงเรียน บทบาทของเด็กจะเปลี่ยนไปเปนนักเรียน 

ดังนั้น พฤติกรรมที่เด็กจะแสดงออกเวลาที่อยูโรงเรียน กับเวลาที่อยูบานจึงแตกตางกัน 

   3.3) พฤติกรรมทางสังคม (social behavior) เปนการถายทอดการ

กระทําตาง ๆ ซึ่งพฤติกรรมทางสังคมนี้ สอดคลองกับบทบาททางสังคมที่มนุษยแตละคนไดรับใน

แตละสถานการณ โดยการขัดเกลาทางสังคมดานพฤติกรรมนี้ ก็เพ่ือใหเกิดการแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมที่สังคมเห็นวาถูกตองเหมาะสม หรือเปนพฤติกรรมที่สังคมมุงหวังใหเกิดการแสดงออก 

 2.2.4 วิธีการขัดเกลาทางสังคม 

  ปราณี  พุมบางปา (2543) ศกึษาคนควาพบวาการขัดเกลาทางสังคมสามารถทํา

ได 2 วิธี คือ 
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  1) การขัดเกลาทางสังคมอยางเปนทางการ (formal) เปนวิธีการขัดเกลาโดยการ

เรียนรูจากแหลงการศึกษาโดยตรงหรือสถานการณที่เปนพิธีการตาง ๆ เปนการบอกวาส่ิงใดควร

หรือไมควร อะไรผิด อะไรถูก ฯลฯ เปนการชี้แนะทางในการปฏิบัติตอบุคคลอยางจงใจและเจตนา 

เพ่ือใหบุคคลสามารถวางตัวไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคคลตั้งใจหรือรูตวัวา

กําลังเรียนรูบางส่ิงบางอยาง  การขัดเกลาทางสังคมอยางเปนทางการจะพบเห็นอยูเสมอในหมู

ครอบครัว โรงเรียน วัด เปนตน  เชน  ถาเปนครอบครัวก็จะอบรมลูกในรูปของการบอกเลา ส่ัง

สอน ชมเชย ดุดา เปนตน สวนโรงเรียนจะอบรมเปนทางการมากกวาครอบครัว เพราะเปนสถาบัน

อบรมสั่งสอนคนจํานวนมากจึงจําเปนตองมีการอบรมและลงโทษอยางเปนทางการ เพ่ือที่จะให

เด็กไดเรียนรูส่ิงตางๆที่ทําใหสามารถประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแผนที่กลุมสังคมนั้น 

กําหนดไว 

  2) การขัดเกลาทางสังคมอยางไมเปนทางการ (informal) เปนการขัดเกลาทาง

สังคมที่ไมไดบอกกันโดยตรง กลาวคือ บุคคลไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ โดยไมไดตั้งใจหรือโดยไมรูตัว 

แตไดรับประสบการณหรือประโยชนจากการสังเกต หรือการเรียนรูจากการกระทําของผูอื่น มัก

เปนการเรียนรูจากเพื่อน ครอบครัว และอ่ืน ๆ โดยไมเปนทางการ 

 2.2.5. ลําดับข้ันของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

  มนุษยทุกคนที่เกิดมาในสังคมยอมจะผานลําดับข้ันตาง ๆ ของกระบวนการขัด

เกลาทางสังคมดวยกันทั้งนั้น ลําดับข้ันตาง ๆ นี้ก็คือ วัยตาง ๆ นั่นเอง กระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมในแตละวัยยอมแตกตางกันออกไปและมีลักษณะเฉพาะ ลําดับข้ันของกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมมีดังนี้ 

  1) วัยเด็ก เปนชวงที่มีความสําคัญ ตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมากที่สุด

การอบรมนี้จะเปนไปตามระยะเวลาของการเจริญเติบโตระยะแรกๆจะเนนในการตอบสนองความ

ตองการของทารก เชน การใหอาหาร การใหความอบอุน เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเริ่มสอน คลาน นั่ง 

ยืน เดิน พูด 

  2) วัยหนุมสาว เปนวันที่ผานการอบรมมากพอที่จะรูและเขาใจกฎเกณฑของ

สังคม ซึ่งการอบรมสั่งสอนสวนใหญจะไดจากกลุมเพื่อน โรงเรียน วัยนี้เปนวัยที่เด็กจะพนจาก

สภาพของความเปนผูเยาว และเร่ิมเขาสูสภาวะของความเปนหนุมสาว วัยรุนจงึเปนระยะที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ เพ่ือที่จะกาวไปสูการเปนผูใหญเต็มตัวโดยเฉพาะรางกายจะ

เปล่ียนไปมา ในวัยนี้จะมีการเลียนแบบผูอื่น เชน บุคคลที่ตนยกยองหรือเพ่ือน จากการที่เขาได

สัมพันธกับกลุมตาง ๆ จะทําใหเขามีโอกาสเลือกวาจะยึดบรรทัดฐานใด คุณคาใดเปนหลักในการ

ดําเนินชีวิต 

  3) วัยผูใหญ วัยนี้ยังมีความจําเปนที่จะตองมีการขัดเกลาทางสังคม แมจะเปนผูมี

ประสบการณมากแลวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากบางโอกาสตองประสบกับสถานการณใหมในสังคมก็

ตองเรียนรูระเบียบใหม หรือการเขาไปในสังคมอื่นก็จําเปนตองศึกษาวฒันธรรมของคนในสังคม
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นั้นใหได จึงจําเปนตองปรับปรุงแนวปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปล่ียนไป ยิ่งถา

สังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยแลว ก็มีความจําเปนที่จะตองเรียนรูระเบียบแบบแผนของ

สังคมมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลง 

 2.2.6 องคกรที่ใหการขัดเกลาทางสงัคม 

  ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2541) ไดศึกษาพบวาการขัดเกลาทางสังคมมีบทบาทตอทุก

คนตั้งแตเกิดจนตาย องคกรที่มีบทบาทใหการขัดเกลาทางสังคมมี 6 หนวย คือ 

  1) ครอบครัว นับเปนหนวยทางสังคมกลุมแรกที่เปนตัวแทนในการอบรมสั่งสอน 

ครอบครัวใชวิธีการอบรมแกเด็กทั้งทางตรงและทางออม เพ่ืออบรมใหเด็กไดรูวาส่ิงใดควรทําส่ิง

ใดไมควรทํา ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ครอบครัวจึงนับเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีหนาที่ถายทอด

ใหการเรียนรูวัฒนธรรมและคานิยมแกสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งกลอมเกลาพฤติกรรมหรือ

บุคลิกภาพใหเปนไปตามบทบาทและความคาดหวังของสังคม โดยผานกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม หรือกลาวไดวา “บานเปนศูนยกลางของการขัดเกลาทางสังคม โดยมีบิดามารดาเปน

ส่ือกลางของการเรียนรู” 

  2) กลุมเพื่อน ประกอบดวยบุคคลที่มีอายุและฐานะทางสังคมเทาเทียมกัน กลุม

เพ่ือนมีความสําคัญทางออม ในการขัดเกลาทางสังคมของบุคคล กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ 

บางอยาง บุคคลจําเปนตองทําเพ่ือใหกลุมเพื่อนยอมรับ กลุมเพื่อนทําใหบุคคลรูจักชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน กลุมเพื่อนบางครั้งเปรียบเสมือนดาบสองคม กลาวคือ มีผลในการชวยเหลือถายทอด

คุณคาและวิธีการระเบียบกฎเกณฑที่ผูใหญตองการใหได ถากลุมเพื่อนสนับสนุนบรรทัดฐาน

เหลานั้น ในทางตรงกันขาม กลุมเพื่อนอาจเปนแรงยั่วยุผลักดันใหบุคคลทดลองหรือลองดีตอ

ขอบังคับ ระเบียบวินัยที่ผูใหญตั้งเอาไว ปจจุบันชีวิตในเมืองมีผลทําใหกลุมเพื่อนมีความสําคัญ

มากขึ้นเพราะ 

2.1) ครอบครัวสมัยใหมมีขนาดเล็กเด็กใชเวลาสวนใหญเลนกับเพื่อน 

     2.2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เปนไป

อยางรวดเร็วทําใหเกิดชองวางระหวางรุนอายุไดพอแมหรือผูปกครองกลายเปนคนลาสมัย

หัวโบราณ ใน ขณะที่เพ่ือน ๆ ทันสมัยกวา 
   2.3) โอกาส ที่บุคคลจะทําการเคลื่อนยายทางสังคมโดยอาศัยการศึกษา

ในปจจุบันมีมากมายกวาสมัยกอน ทําใหเด็กมีความมุมานะในการศึกษา ซึ่งพอแมไมสามารถให

คําแนะนําพ่ึงพาได ในขณะที่กลุมเพื่อนชวยเหลือได 

  3) โรงเรียน เปนตัวแทนทางสังคมที่ใหการอบรมศึกษาอยางเปนทางการมีแบบ

แผนและมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหสมาชิกไดเรียนรูถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จรรยา 

คานิยม ปรัชญา วัฒนธรรม รวมถึงการฝกระเบียบ วินัยและกฎเกณฑตาง ๆ โรงเรียนทําใหเด็กได

มีการสมาคมกับคนหมูมาก ซึ่งจะทําใหมีโอกาสไดเรียนรูระเบียบแบบแผนของสังคมไดมากขึ้น 

ทําใหรูจักการปรับตัว รวมทั้งไดรับการถายทอดความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และเพิ่มพูน
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ประสบการณดานตาง ๆ นับเปนการพัฒนาไปสูความสําเร็จในดานอารมณ สังคม และสติปญญา

ใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน โรงเรียนมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของ

เด็กมากเพราะเด็กใชชีวิตอยูในโรงเรียนเปนเวลานาน 

  4) กลุมอาชีพ เมื่อบุคคลผานพนจากการศึกษาในโรงเรียน เขาก็จะเริ่มประกอบ

อาชีพเล้ียงตัวเองตอไป บุคคลจะพบเพื่อนรวมงานตามแตอาชีพของตน ซึ่งมีระเบียบวิธีการ

แตกตางกันออกไป บุคคลจําตองเรียนรูและรับไวหากตองการอยูในกลุมนั้นความเปนสมาชิกใน

กลุมอาชีพใดอาชีพหนึ่งเปนเวลานาน อาจทําใหบุคคลนั้นเปนผูมีอุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความ

ตองการของชีวิตแตกตางไปจากที่เคยไดรับการฝกฝนอบรมมาในระยะตนของชีวิตก็ได 

  5) ส่ือมวลชน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญและมีสวนในการขัดเกลาทางสังคมในดาน

ตาง ๆ ตั้งแตเร่ืองคุณคา ความเชื่อ แบบของความประพฤติ ฯลฯ โดยเฉพาะในสังคมที่

เจริญกาวหนา ส่ือมวลชนจะแผขยายและมีอิทธิพลตอครอบครัว ทําใหบุคคลไดรับคานิยม และ

วิธีการปฏิบัติทั้งในดานบวกและดานลบมากขึ้น ส่ือมวลชนมีบทบาทอยางมากตอการเปลี่ยนแปลง

คุณคา วัฒนธรรมและความเปนไปในสังคม และนับวันจะเปนหนวยที่ทําหนาที่ขัดเกลาทางสงัคมที่

สําคัญมาก เพราะส่ือเขาถึงตัวคนไดดีที่สุด และถึงตัวคนบอยที่สุดพรอมทั้งถึงคนจํานวนมาก

พรอม ๆ กัน การแทรกแนวคิดคานิยมตาง ๆ จึงทําไดงายและไดผล ดังนั้น บทบาทของ

ส่ือมวลชนในการขัดเกลาทางสังคม ปราณี  พุมบางปา (2543) ไดสรุปไวดังนี้ 

     5.1) ส่ือมวลชนสอนบทบาทการอยูในสังคมมนุษย จะตองมีบทบาท 

ตางๆ เชนบทบาทของความเปนแม เปนพอ เปนครู เปนนักเรียนฯลฯ การเรียนรูบทบาท อัน

ไดแก การรูจักสิทธิหนาที่นั้น ปจจุบันเราสามารถเรียนรูไดจากสื่อมวลชน 

     5.2) ส่ือมวลชนสรางคานิยม ในขณะที่เรากําลังเรียนรูบทบาทของการ

เปนสมาชิกสังคมตาง ๆ จากสื่อมวลชนนั้น เราก็เรียนรูคานยิมไปดวย ไมวาจะเปนคานิยมเรื่อง

การสะสมทรัพยสิน การดําเนินชีวิต ความทะเยอทะยานจุดหมายปลายทางของชีวิตหรือคานิยม

ทางเพศก็ตาม 

     5.3) ส่ือมวลชนสรางทัศนคติ ทัศนคติคือความพรอมที่จะประพฤติ

ปฏิบัติ ประกอบดวย ความรู ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรม ส่ือมวลชนจะเปนผูให

ขาวสารแกเรา ใหความรูแกเรา และจะสอนวิธีการประเมินสิ่งตาง ๆ รอบตัวเราตลอดจนชี้

แนวทางที่จะเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติ ซึ่งทําใหทัศนคติของคนเราเปลี่ยนไป 

     5.4) ส่ือมวลชนกําหนดบรรทัดฐานของพฤติกรรม ซึ่งการกําหนด

บรรทัดฐานของพฤติกรรมของกลุมอางอิงที่ตนสรางข้ึนมาทําใหคนกระตือรือรนที่จะเรียนรูเพ่ือ

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

  6) องคกรศาสนา การขัดเกลาทางสังคมโดยผานองคกรทางศาสนาในสังคมไทย

มีมาชานานแลวในประวัติศาสตร โดยเฉพาะเด็กผูชายจะมีโอกาสเขาไปศึกษาหาความรูทั้งใน

ลักษณะเปนครั้งเปนคราวหรืออาศัยอยูในวัดที่เรียกวา เด็กวัด โดยคอยปรนนิบัติพระและศึกษา
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เลาเรียน อาน เขียน ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ตามสติปญญาและความสามารถของแตละคน 

อีกท้ังยังฝกฝนวิชาชีพที่สามารถเปนความรูติดตัวไป เชนยุทธวิธีปองกันตัว กระบี่กระบอง วิชา

อาคม ฯลฯ ขณะที่ใชชีวิตในวัดก็จะไดรับการขัดเกลาทางสังคมท้ังวิชาความรู ศีลธรรม จรรยา 

มรรยาท ควบคูกันไป สุพัตรา  สุภาพ (2546) ไดกลาววา บุคคลที่ไมเก่ียวของกับศาสนาอยางใก

ลชิดก็อาจไดรับอิทธิพลของศาสนา หรือถูกขัดเกลาไดเชนกัน เพราะหลักศีลธรรมหรือจริยธรรม

ของโลกนั้นก็มาจากศาสนา และหลักจริยธรรมตางๆ เหลานี้ก็กลายเปนหลักของกฎหมายทั้งทาง

แพงและทางอาญา ทุกคนจึงตองปฏิบัติตามกฎหมายเหลานี้ ขอหามทางสังคมเหลานี้มีอิทธิพลที่

จะยับยั้งการกระทําของบุคคล ส่ิงเหลานี้จึงปรากฏออกมาในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

บรรทัดฐานตางๆ ที่ยึดถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปในสังคมหนึ่งๆ 

 สรุปแลวทั้งครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน กลุมอาชีพ ส่ือมวลชน และองคกรศาสนา 

เปนแหลงสําคัญที่ใหความคิดกับบุคคลและสรางพ้ืนฐานที่จะทําใหบุคคลเลือกที่จะเชื่อหรือไมเชื่อ

ส่ิงตางๆ ในชวงชีวิตระยะตอมารวมทั้งขัดเกลาใหบุคคลมีบุคลิกภาพตางๆ ตามที่สังคมตองการ 

  

2.3 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

 ฉนัทนา  อุดมสิน (2537) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและที่พึงประสงคของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตประถมศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแกน  ความคิดเห็นของอาจารย  และผูปกครอง 

โดยไดแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  อาจารยมีความ

คิดเห็นวาผูปกครองควรรวมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในทุกๆดานโดยเนนใน

ดาน การประหยัด  ไมใชจายฟุมเฟอย  ควรใหความรัก  ความอบอุน  และเปนตัวอยางที่ดีในดาน

พฤติกรรมตามที่พึงประสงค  ผูปกครองมีความคิดเห็นวาโรงเรียนควรปรับปรุงดานวิชาการ  เพ่ิม

ส่ือการเรียนการสอน  ปรับปรุงหองสมุด สงเสริมในดานวัฒนธรรม  ประเพณี  โดยเนนเกี่ยวกับ

การมีสัมมาคารวะตอพอแม  ผูอาวุโส  และควรสงเสริมความรูดานประชาธิปไตย  การอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  และการทําตัวใหเปนพลเมืองดีของชาติ 

พรรัตน  แกนทอง (2540) ไดศึกษาการใชบทบาทสมมุติการพัฒนาความรับผิดชอบตอ

ชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนที่ไดผานการสอนดวยบทบาทสมมุติ มีการพัฒนาทางดานความรับผิดชอบตอชุมชนสูง

กวากอนการผานกิจกรรมบทบาทสมมุติและสูงกวาใชวิธีการสอนตามปกติ และใหขอเสนอแนะวา 

บทบาทสมมุติเปนเครื่องมือที่จะชวยพฒันานักเรียนไดเปนอยางดี โดยจะชวยใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูดานตางๆ หลายดาน เชน สงเสริมใหพัฒนาความรูสึกท่ีดีเก่ียวกับตนเอง นักเรียนมีโอกาส

สํารวจคานิยมของตนเองและหาหลักยึดเหนี่ยวสําหรับชีวิตของตน อีกทั้งยังพัฒนาความสามัคคี 

รูจักการแกปญหา ปฏิบัติตนเมื่ออยูในกลุมไดอยางเหมาะสม 
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จิราภรณ  หุนตระกูล  (2541)  ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครูวา 

  1. กอนใชบทบาทสมมุติครูควรทําการศึกษาข้ันตอนการดําเนินการกอน 

  2. ครูควรคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพของโรงเรียนและความพรอม 

ของโรงเรียนในการใชบทบาทสมมุติ 

  3. ครูควรมีบุคลิกภาพที่เปนคนใจเย็น  ยิ้มแยมแจมใส  เปนกันเองกับนักเรียน

เพ่ือสรางบรรยากาศที่เปนกันเองกับนักเรียน  เพ่ือสรางบรรยากาศที่เปนมิตร  ไมใจรอนหรือรีบ

รอนขัดกลางคันในระหวางที่นักเรียนแสดง  ตองพยายามกระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงออกอยางอิสระและเต็มความสามารถ แตในขณะเดียวกัน ก็ตองรูจักจังหวะที่จะขัดหรือตัด

บทในกรณีเย่ินเยอไมตรงประเด็น 

มานะ  รอยดาพันธ (2543) ไดศกึษาคุณลักษณะที่เปนจริงและลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน โดยใหขอเสนอแนะวา 

1)  โรงเรียนตองเนนการสงเสริมใหนักเรียนมีวิจารณญาณและมีความคิดสรางสรรคมี

ความรูและทักษะในการเรียนรู แสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง 

2) สงเสริมการเลนกีฬา ดนตรี เพ่ือใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และปลอด

จากสิ่งเสพติดและของมอมเมาทั้งหลาย 

3)  ฝกใหนักเรียนเปนคนขยัน ประหยัดและอดออม 

4)  ฝกใหนักเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหาและการคิดวิเคราะห 

สุพิศ  จันทรบุตร (2544) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนชุม

แพศึกษา จังหวัดขอนแกน โดยใชกิจกรรมแทรกแซงจริยธรรม ประกอบดวย การอบรมใหความรู

เยาวชน การประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรมคายจริยธรรมเยาวชน วิถีพุทธ กิจกรรมลูกเสือเนตร

นารี กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน เย่ียมครอบครัว และพบปะผูปกครอง ภายหลังจากการใส

กิจกรรมแทรกแซงแลว เยาวชนในโรงเรียนชุมแพศึกษามีการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงระดับ

ของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดีข้ึน โดยพบวาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมตามขั้นตอนการพัฒนา

เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก ตั้งแตข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 6 มีคาเฉล่ียเปลี่ยนแปลงระดับ

พฤติกรรมที่ดีข้ึน 7 ประเด็นและมีการเปลี่ยนแปลงลดลง 3 ประเด็น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

เยาวชนตามความเห็นของ ครู อาจารยพบวาคาคะแนนเฉลี่ยตอระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ

เยาวชนมีคาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนทุกประเด็น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนตามความคิดเห็นของ

ผูปกครองพบวามีคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเพิ่มขึ้น 14 กิจกรรม และไม

เปลี่ยนแปลง 6 กิจกรรม 

สรุปไดวา แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชในการพัฒนาจริยธรรมแกนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาได 
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อรวรรณ  หนูชูเช้ือ (2544) ไดศึกษาวิธีการเรียนแบบรวมมือโดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาทองถ่ินของเราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือ 

สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 2) นักเรียนที่เรียนวิชาทองถ่ินของเราดวยการสอนโดย

การเรียนแบบรวมมือ ทําใหพฤติกรรมประชาธิปไตยหลังการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน

แบบปกติ 3) นักเรียนที่เรียนวิชาทองถ่ินของเราดวยการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือทําให

พฤติกรรมประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 รายงานการศึกษาคุณภาพที่เปนมาตรฐานของเด็กไทยที่ สังคมตองการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547)  ไดรวบรวมรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กไทย  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก การสอนที่ใช

กระบวนการกลุมสัมพันธ  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ  การใชกรณีตัวอยาง การใช

สถานการณจําลอง  การใชขาวและเหตุการณประจําวัน  การใชส่ือของจริง  ของจําลองและส่ือ

สมัยใหม  การใชการวาดภาพและการเลานิทาน  เปนตน 

 กิจกรรมที่ใชกระบวนการกลุม  การเรียนการสอนที่ใชกระบวนการกลุม ชวยทําใหเนื้อหา

ทางดานคุณธรรมจริยธรรม ของความเปนพลเมืองดี กลายเปนเร่ืองที่มีชีวิตชีวานาสนใจ มีความ

เคล่ือนไหว นักเรียนสามารถมองเห็นแงมุมที่แตกตาง  การใชกระบวนการกลุมมุงใหผูเรียนมีสวน

รวมทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และการปฏิสัมพันธเปนสวนใหญ  โดยมีการใช

กิจกรรมอื่นมาประกอบตามความเหมาะสม  ขอดีของกระบวนการเรียนการสอนดวยกระบวนการ

กลุม  คือ 

  1. เปนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยครูตองพยายามจัดการเรียนการสอน

ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง  และมากที่สุดเทาที่จะทําได  4  ดาน  คือ 

   1.1 ทางรางกาย ไดแกการลงมือปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรมการเรียนรู 

ดวยตนเอง  การไดแสดงบทบาทรวมตามการมอบหมายของกลุม 

   1.2 ทางดานอารมณ  คือ  การเกิดความรูสึกพอใจ  ไมพอใจ  ความสุข

หรือความทุกข ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูสึกเรียนรูเร่ืองของอารมณและการพัฒนาอารมณของตน ให

สอดคลองกับกลุม 

   1.3 ทางดานปญญา  คือ  การใชสติปญญาในการพิจารณา  อภิปรายให

ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  จนสามารถคนพบขอสรุปในใจของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรูได 

   1.4 ทางดานสังคม  คือ  การไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ไดมี

โอกาสปฎิสัมพันธมีโอกาสรับผิดชอบตอหนาที่ตามบทบาทในกลุม 

  2. เปนการสอนที่ยึดกลุมเปนแหลงความรู  โดยการจัดการเรียนรูแนวนี้จะเปด

โอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากกลุม  เนื่องจากผูเรียนจะเปนผูใหขอมูล  ประสบการณ  ตัวอยาง  

แนวความคิด  ขอสรุป  แกสมาชิกในกลุมเพื่อพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  หาขอเท็จจริงประกอบ
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รวมกันอันจะทําใหเกิดการบูรณาการประสบการณเดิมและความรูความเขาใจของผูเรียน ตลอดจน

คุณลักษณะตางๆ  เขาดวยกัน 

  3. เปนการสอนที่ใหความสําคัญกับการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  เนื่อง 

จากเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการยืดหยุน  เคล่ือนไหวตามลักษณะของกลุม  

การสรางประเด็นของกลุมไดมาจากความตองการหรือปญหาของสังคม  เนื้อหากิจกรรมเขากับ

เหตุการณและส่ิงแวดลอม  ผูเรียนจึงโยงเขากับเหตุการณตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 การสอนโดยใชบทบาทสมมุติ  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกดวย

การกําหนดบทบาทหนาที่ตามความจําเปนของเหตุการณ  จึงทําใหนักเรียนรูสึกนึกคิดในบทบาทที่

ตนเองไดทดลองสมมุติ  จะสงผลใหเกิดความรูความเขาใจอยางซาบซึ้ง   

การเรียนการสอนดวยการรับใชสังคม ( service-learning ) (กลุมสงเสริมการเรียนการ

สอนและประเมินผล  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) การเรียนการสอนดวยวิธีนี้เปนการเรียนโดยผาน

กิจกรรม นักเรียนนําความรูจากที่ไดในหองเรียนไปประยุกตใชกับกิจกรรมที่เปนประโยชนหรือ

ตรงกับความตองการ ความจําเปนของสังคม เชน กิจกรรมการอานหนังสือใหคนชราฟง กิจกรรม

การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาวิเคราะหสภาวะน้ําเสียในทองถ่ิน เปนตน 

ขอดีของการเรียนดวยวิธีนี้ คือ 

1. เปนการฝกหัดนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูสภาพความเปนจริงของสังคมดวยประสบ 

การณตรง เนื่องจากชุมชนแตละแหงมีสภาพการณที่แตกตางกันอยางมาก บางแหงก็มีความ

ละเอียดซับซอนไมตรงกับตําราที่เรียน 

2. เปดโอกาสใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับจากในชั้นเรียนประยุกตเขากับ 

สถานการณจริงทําใหเกิดการตอยอดความรูที่เก่ียวของกับชีวิตจริง รวมทั้งอาจจะตองคนควา

เพ่ิมเติมเพื่ออธิบายสถานการณที่พบ 

3. ความรูที่ไดรับเปนความรูจากประสบการณตรง  ผานการแกปญหา  การกระทํา 

ทุกข้ันตอนยอมมีความหมาย  มีความชัดเจน  สามารถตกผลึกอยูในความทรงจําไดมากกวาการ

เรียนตําราในหองเรียนแตเพียงอยางเดียว 

4. เปนการฝกประสบการณของการเปนพลเมืองดี  ไดเรียนรูบทบาทของการเปนสมาชิก

ของชุมชนอยางผูมีความรูความคิด  มีความรูสึกรับผิดชอบ  ตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบ  

รวมแกไขปญหาชุมชนดวยตนเอง โดยโรงเรียนอาจจัดเปนโครงการเด็กดีศรีโรงเรียน ใสใจ

ส่ิงแวดลอม  เปนตน 

       จากการประชุมกลุม (nominal group) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมอําเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ตั้งแตเวลาเวลา 09.00-12.00น โดย
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มีตัวแทนของผูปกครอง ครู และนักเรียน  รวมจํานวน 18 คน ไดแสดงความคิดเห็นแนวทางใน

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนซึ่งตองสรางภูมิคุมกัน โดยสรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ประชุมกลุม 1                                  ภาพที่ 2  ประชุมกลุม 2 

 

1. การสอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงคตางๆ เขาไปในการจัดกิจกรรมการ 

 เรียนการสอน 

2. การจัดกิจกรรมเขาคายวิชาการและเขาคายคุณธรรม 

3. การเรียนรูจากสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม 

4. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทางดานกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

    

 

 

 

 

  

 

                

 

ภาพที่ 3  ประชุมกลุม 3                                  ภาพที่ 4  ประชุมกลุม 4 

 

5. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตางๆ เชน  

ตัดผม เสริมสวย 
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6. การจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
7. การศึกษาจากภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

ภาพที่ 5  ประชุมกลุม 5                                ภาพที่ 6  ประชุมกลุม 6 

 

สรุปไดวา แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนจะบรรลุผลไดนั้น 

ตองอาศัยการบริหารจัดการและการมีสวนรวมจากทุกฝาย  ไดแก ผูปกครองนักเรียน ครู 

ผูบริหารโรงเรียน  ตัวนักเรียน  ตลอดจนชุมชน  ที่ตองมุงขัดเกลา  บมเพาะ  ซึ่งการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับนักเรียนสามารถสังเคราะหไดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ

ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1.1 การแสดงบทบาทสมมุติ 

1.2 การเขาคายคุณธรรม 

1.3 การเขาคายวิชาการ 

1.4 การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

1.5 กิจกรรมสงเสริมการอาน 

1.6 กิจกรรมโครงงาน 

1.7 สอนโดยใชกระบวนการกลุม 

1.8 การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน 

1.9 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

2.  การจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆ 

2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.2 กิจกรรมกีฬา 

2.3 กิจกรรมดนตรี 
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2.4 กิจกรรมแมไมมวยไทย 

2.5 การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

2.6 กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

2.7 กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 

2.8 กิจกรรมการเยี่ยมบาน 

2.9 การประชุมผูปกครอง 

2.10 กิจกรรมวิถีพุทธ 

2.11 กิจกรรมการออมทรัพย 

 

2.4 ทฤษฏีการพัฒนาคุณลักษณะ 

 2.4.1 ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) 

ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมเปนทฤษฏีที่นักจิตวิทยาหลายคนพัฒนาข้ึน ไดแก  

ทฤษฏีของมิลเลอรและดอลลารด  (Miller and Dollard, 1941) ทฤษฏีของรอตเตอร (Rotter, 

1954) ทฤษฏีของมิสเชลและมิสเชล (Mischel and Mischel, 1976) และทฤษฏีของบันดูรา 

(Bandura, 1977) ทฤษฏีแตละทฤษฏีที่พัฒนาข้ึนมานั้นมีทั้งสวนที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน 

สําหรับทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมที่นํามาประยุกตใชการปรับพฤติกรรมที่เปนที่นิยมและยอมรับ

กันอยางแพรหลาย คือทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมของบันดูรา เนื่องจากเปนทฤษฏีที่อธิบาย

กระบวนการเกิดพฤติกรรมไดอยางสมบูรณ (ประเทือง ภูมิภัทราคม, 2533) 

  บันดูรา (Bandura, 1977) มีความเชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยนอกเหนือจาก

ปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตน (Elementary reflexes) แลว การเรียนรูพฤติกรรมใหมของมนุษยนั้น

สามารถเรียนรูไดจากประสบการณตรงหรือโดยการสังเกต สําหรับกระบวนการเกิดพฤติกรรมของ

มนุษยนั้นเปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องระหวางพฤติกรรม องคประกอบสวน

บุคคล และองคประกอบทางสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงไดดังรูป (Bandura, 1977:9 -10) 

                                                                             
 

P 

 

 

                                               B           E 

 

 

B = พฤติกรรม (Behavior) 
P=  องคประกอบสวนบุคคล (Personal factors) 

E= องคประกอบดานสิ่งแวดลอม (Environmental factors) 
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จากรูปแสดงใหเห็นวาทั้งพฤติกรรม (B) องคประกอบสวนบุคคล (P) และ 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม (E) ลวนมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน กลาวคือ พฤติกรรมของมนุษย

สามารถกําหนดสิ่งแวดลอม และกําหนดองคประกอบสวนบุคคล ส่ิงแวดลอมสามารถกําหนด

พฤติกรรมและกําหนดองคประกอบสวนบุคคล ในทํานองเดียวกันองคประกอบสวนบุคคลก็

สามารถกําหนดพฤติกรรมและกําหนดองคประกอบดานสิ่งแวดลอมดวย 

2.4.2 ตัวกําหนดพฤติกรรม (Behavior Determinants)  

  บันดูรา  (Bandura, 1977)  ไดกลาวถึงพฤติกรรมของมนุษยไว 2 ประการ

ดวยกัน คือ 

  1) ตัวกําหนดพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกอน (Antecedent determinants) บันดูรา 

(Bandura) ไดอธิบายเรื่องนี้ไววา ถามีเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึนในสิ่งแวดลอมเชนนั้นเปนประจํา

สม่ําเสมอจะทําใหบุคคลสามารถคาดการณไดวา  ถามีส่ิงหนึ่งเกิดข้ึนแลวจะมีอีกส่ิงหนึ่งตามมา 

การรูความสัมพันธเง่ือนไขตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหบุคคลสามารถทํานายเหตุการณไดวาอะไรจะ

เกิดข้ึนอยางไรภายใตภาวการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกอน ถาบุคคลนั้นมีความสามารถทางสติปญญา

สูง ก็จะสามารถคาดการณถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นได และจะเลือกกระทําหรือแสดงทางพฤติกรรม

ของเขาใหสอดคลองกับการคาดการณของเขา ซึ่งเปนการเรียนรูความสัมพันธระหวางส่ิงเราหนึ่งนี้

จะมีผลตอการเกิดหรือไมเกิดพฤติกรรมจะมีผลตอการคงอยูหรือการหดหายของพฤติกรรมของ

บุคคล เพราะบุคคลจะยึดเอาสิ่งเราหนึ่งมาทํานายการเกิดอีกส่ิงเราหนึ่ง 

  2)  ตัวกําหนดพฤติกรรมที่เปนผลของการกระทํา(Consequent determinants)  

บันดูรา  (Bandura) ไดอธิบายเรื่องนี้ไววา การเรียนรูส่ิงตาง ๆ ในสังคมของมนุษยเปนการเรียนรู

เง่ือนไขของผลของการกระทําเปนบวก และพฤติกรรมใดที่กระทําแลวจะไมไดรับรางวัลหรือผล

ของการกระทําเปนลบ การเรียนรูเง่ือนไขผลการกระทําดังกลาว จะทําใหมนุษยเลือกกระทํา

พฤติกรรมที่ไดรับผลการกระทําเปนบวกหรือเสริมแรง และจะหลีกเล่ียงการกระทําพฤติกรรมที่

ไดรับผลของการกระทําเปนลบหรือการลงโทษ ดังนั้น การเกิดพฤติกรรมจึงข้ึนอยูกับผลของการ

กระทําดวย ถาการกระทําพฤติกรรมใดแลวไดรับผลของการกระทําเปนลบ พฤติกรรมนั้นจะลดลง

หรือหายไป อยางไรก็ตามการเรียนรูเง่ือนไขผลของการกระทํามานี้สามารถเรียนรูไดทั้งจาก

ประสบการณตรง และการสังเกตจากตัวแบบหรือการกระทําของผูอ่ืนที่สังเกตเห็น ซึ่งเปนการ

เรียนรูจากประสบการณโดยออม 

 2.4.3 วิธีการเรียนรูของมนุษย 

  บันดูรา ( Bandura, 1977 ) กลาวถึงการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษยไว 2 วิธีคือ 

  1) การเรียนรูจากผลของการกระทํา (Learning by response consequences) 

วิธีการเรียนรูที่ถือวาเปนการเรียนรูเบื้องตนที่สุดและเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงคือการ

เรียนรูจากผลของการกระทําทั้งผลในทางบวกและผลในทางลบ ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมถือวา
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มนุษยมีความสามารถทางสมองในการที่จะใชประโยชนจากประสบการณที่ผานมา มนุษยมี

ความสามารถที่จะรับรูความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทํา ผลของการกระทํา

จะทําหนาที่ 3 ประการ คือ 

     1.1 ) ทําหนาที่ใหสารสนเทศ (Information function) การเรียนรูของ

มนุษยนั้นไมเพียงพอแตเรียนรูเพ่ือตอบสนองเทานั้น แตมนุษยยังสังเกตการกระทํานั้นดวยโดย

การสังเกตความแตกตางของผลการกระทําของเขาวา การกระทําใด ในสภาพการณใด กอใหเกิด

ผลของการกระทําอยางไร สารสนเทศนี้จะเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยใน

อนาคต 

     1.2) ทําหนาที่จูงใจ (Motivational function) การเรียนรูจากผลของการ

กระทํา ทําหนาที่จูงใจ หมายถึง ความเชื่อในการคาดหวังผลของการกระทําของบุคคลกลาวคือ ผล

ของการกระทําใดที่เปนสิ่งที่พึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิดการกระทํามากผลของการกระทําใดที่ไม

เปนที่พึงปรารถนายอมจูงใจใหเกิดการกระทํานอย และมนุษยก็หลีกเล่ียงการกระทํานั้น 

     1.3)  ทําหนาที่เสริมแรง  (Reinforcing function) การกระทําใด ๆ ก็

ตามถาไดรับการเสริมแรง การกระทํานั้นก็ยอมมีแนวโนมเกิดข้ึนอีก แตส่ิงที่สําคัญก็คือเง่ือนไข

การเสริมแรง (Reinforcement contingency) ซึ่งบุคคลจะเรียนรูจากขอมูลเดิมและการจูงใจ 

ตลอดจนการหาขอสรุปไดถูกตอง การเสริมแรงจะไมมีอิทธิพลเลยถาบุคคลไมรูวาเง่ือนไขการ

เสริมแรงวามีไวอยางไร การเสริมแรงในที่นี้จะเนนถึงการกระทําใหพฤติกรรมนั้นคงอยูมากกวา

การสรางพฤติกรรมใหม 

  2) การเรียนรูจากการเลียนแบบ (Learning through modeling) บันดูรา 

(Bandura) กลาววาการเรียนรูของมนุษยจากผลของการกระทํามีขอจํากัดอยูมากทั้งนี้เพราะสิ่งที่จะ

เรียนรูมีมากกวาเวลาและโอกาสจะอํานวย ดังนั้น การเรียนรูจากการเลียนแบบจึงเปนอีกวิธีการ

หนึ่งที่ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดอยางกวางขวางขึ้น พฤติกรรมของมนุษยหลายอยาง

เกิดข้ึนมาโดยที่มนุษยไมเคยมีประสบการณตรงเลยแตมนุษยสังเกตเห็นตัวแบบหรือผูอ่ืนกระทํา

เชน คนสวนมาก งดเวนจากการสูบเฮโรอีน ทั้ง ๆ ที่ไมเคยประสบกับผลที่จะไดรับจากการสูบ

เฮโรอีน ทั้งนี้เพราะคนเหลานี้เรียนรูวาการเสพเฮโรอีนจะไดรับผลของการกระทําในทางลบ

ดังกลาว จึงงดเวนการเสพเฮโรอีนตัวแบบอาจจะเปนตัวแบบจริง ตัวแบบจากภาพยนตร หรือตัว

แบบในรูปสื่ออ่ืนๆการเรียนรูจากตัวแบบอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยการสังเกตเปนสําคัญ

กระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ 

คือ 

             (1) กระบวนการใสใจ (Attention processes) มนุษยจะไมสามารถเรียนรู

อะไรไดเลย ถาขาดความใสใจและการรับรูในสิ่งนั้น การเรียนรูจากตัวแบบก็เชนกัน หากผูเรียน

ขาดความใสใจและขาดการรับรูพฤติกรรมของตัวแบบที่แสดงออกมาสิ่งที่มี อิทธิพลตอ

กระบวนการ ใสใจมีอยู 2 ประการ คือ 
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          ก. ลักษณะของตัวแบบ ตัวแบบที่มีลักษณะเดน มีความดึงดูดใจสูงมี

ความซับซอนของพฤติกรรมนอย จะมีโอกาสใหผูสังเกตใสใจไดมาก นอกจากนี้หากพฤติกรรมที่

ตัวแบบแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอผูสังเกต ก็จะโนมนาวใจใหผูสังเกตใสใจ

ไดมาก 

        ข. ความสามารถของผูสังเกต ผูสังเกตจะตองมีความสามารถในการ

รับรูการกระทําของตัวแบบ จึงจะทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นได 

   (2) กระบวนการจดจํา (Retention processes) ในการเรียนรูโดยการ

สังเกตมนุษยจะไมสามารถเรียนรูไดเลย ถาจําการกระทําของตัวแบบไมได ดังนั้น ในการเรียนรู

โดยการสังเกต กระบวนการจดจําการกระทําตางๆ  ที่ตัวแบบแสดงออกจึงเปนกระบวนการที่

สําคัญ กระบวนการจดจําเปนการเก็บรวบรวมแบบแผนของพฤติกรรมของตัวแบบที่ไดสังเกตเห็น

ทุกครั้ง แลวนํามาสรางรูปแบบของพฤติกรรมที่แนชัด การจดจําจะกระทําในรูปของระบบการลง

รหัสซึ่งมี 2 ลักษณะคือ การจดจําในรูปของมโนภาพ และการจดจําในรูปของสัญลักษณทางภาษา 

ซึ่งการจําในลักษณะสัญลักษณทั้งสองประการนี้จะชวยใหจําไดงายและคงทน สําหรับการฝกฝน

และการทบทวนในใจ หรือการกระทําจะสงเสริมใหผูสังเกตจาํพฤติกรรมของตัวแบบไดดียิ่งข้ึน 

ดังนั้น การจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวแบบจึงเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการเรียนรูโดย

การสังเกต 

   (3) กระบวนการกระทําทางกาย (Motor reproduction processes) ใน

การเรียนรูโดยการสังเกตนั้น กระบวนการทางกายเปนกระบวนการที่ผูสังเกตเปลี่ยนสัญลักษณที่

จดจําไวมาเปนการกระทําที่เหมาะสม การกระทําตามตัวแบบจําเปนจะตองจัดระเบียบการกระทํา

ไวในระบบความจําโดยใหสอดคลองกับแบบแผนพฤติกรรมที่ตัวแบบกระทําในระยะแรกของการ

กระทําตามตัวแบบ การดัดแปลงการกระทําใหมาเปนพฤติกรรมใหมที่เหมาะสมจะทําไดยาก แต

เม่ือทราบขอบกพรองระหวางการดัดแปลงสัญลักษณมาเปนการกระทําจะชวยใหการทําตามตัว

แบบในระยะตอมาถูกตองมากยิ่งข้ึน ในการเรียนรูพฤติกรรมทั้งหลายในชีวิตประจําวันของมนุษย 

มนุษยจะคอย ๆ ปรับแกพฤติกรรมทีละเล็กทีละนอยจนกระทั่งกระทําไดถูกตอง ทั้งนี้ อาศัยการ

กระทําที่ผานมาเปนขอมูลยอนกลับ  (Information feedback) 

   (4) กระบวนการจูงใจ  (Motivational processes) ทฤษฏีการเรียนรูทาง

สังคมแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางส่ิงที่ไดเรียนรูมากับการแสดงออก เนื่องจากในชีวิตจริง

ของมนุษยในสังคมนั้น มีพฤติกรรมมากมายที่มนุษยพบเห็นผูอื่นกระทํา มนุษยจึงไมสามารถ

กระทําพฤติกรรมตามตัวแบบไดทั้งหมด มนุษยจึงเลือกกระทําตามตัวแบบเฉพาะการกระทําที่เขา

เห็นวาการกระทํานั้นใหผลของการกระทําในทางบวก และจะไมกระทําตามตัวแบบ  ถาเขาเห็นวา

การกระทํานั้นใหผลของการกระทําในทางลบ ฉะนั้นผลของการกระทําที่สังเกตเห็นจึงเปนสิ่งที่มี

อิทธิพลตอการจูงใจในการเรียนรูโดยการสังเกต 
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  ดังนั้นในการเรียนรูจากการเลียนแบบองคประกอบทั้ง 4 ประการดังกลาวนี้ เปน

องคประกอบที่จําเปนจะขาดไมได ถาขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจะทําใหการเรียนรูจาก

การเลียนแบบขาดความสมบูรณ ทั้งนี้เพราะการเรียนรูจากตัวแบบจะตองมีความใสใจตัวแบบ

จนกระทั่งสามารถจําและแปลงระบบสัญลักษณไปสูการกระทําภายหลังได โดยมีองคประกอบ

สุดทายคือแรงจูงใจใหผูสังเกตแสดงการกระทําตามตัวแบบออกมาในที่สุด 

กลาวโดยสรุป ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมตามความเชื่อของบันดูรา (Bandura) 
นั้นพฤติกรรมของมนุษยสามารถเรียนรูจากผลของการกระทํา ซึ่งถือเปนการเรียนรูจาก

ประสบการณตรง หรือจากการเลียนแบบซึ่งถือเปนการเรียนรูจากประสบการณทางออมโดย

กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษยเปนปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรม องคประกอบสวนบุคคล 

และองคประกอบทางสิ่งแวดลอม  

 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  สุจริต  เพียรชอบ (2525) ไดวิจัยเรื่องคุณลักษณะของเยาวชนไทยที่พึง

ปรารถนาโดยใชแบบสอบถามสงไปยังกลุมประชากรที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษา

วิทยาลัย ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูนําชุมชนจากทุกภาคของประเทศจํานวนทั้งส้ิน 3,000 คน 

ผลจากการวิจัยพบวา 

  1. คุณลักษณะของเยาวชนไทยที่พึงปรารถนาที่สําคัญ ประกอบดวย 

      1.1 ดานลักษณะทาทาง เยาวชนชายเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง สุขภาพ

สมบูรณ มีกิริยาทาทางกระฉับกระเฉงวองไว เปนผูนําและผูตามที่ดี เยาวชนหญิงเปนผูที่แตงกาย

สะอาดเรียบรอย สุภาพ มีกิริยามารยาทดี และมีหนาตายิ้มแยมแจมใส ราเริงเปดเผย 

     1.2 ดานความคิด เยาวชนชาย เปนผูที่สามารถตัดสินใจไดดี มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค  อยากรูอยากเห็น ใฝรูใฝเรียน  สามารถแสวงหาความรูจากแหลงความรู ตาง ๆ 

เยาวชนหญิงเปนผูที่มีความสุขุมรอบคอบ คิดอยางมีเหตุผล คิดดี คิดชอบ มองโลกในแงดี อยาก

รูอยากเห็น ใฝรูใฝเรียน และสามารถแสวงหาความรูจากแหลงความรูตาง ๆ  

     1.3 ดานลักษณะนิสัย เยาวชนชายเปนผูที่มีความหนักแนนอดทน  

มีกําลังใจเขมแข็ง มานะพยายาม ไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ เยาวชนหญิงเปนผูที่มีความซื่อสัตย

สุจริต เมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี และมีความตรงตอเวลา 

     1.4 ดานมนุษยสัมพันธ  เยาวชนชายเปนผูที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเขากับ

ผูอื่นไดทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย มีน้ําใจชอบชวยเหลือผูอื่น มีอัธยาศัยดี ไมเยอหยิ่งถือตัว เยาวชน

หญิง เปนผูที่สามารถวางตัวไดเหมาะสมกับกาลเทศะ สังคมและบุคคลสามารถทํางานรวมกบัผูอื่น 

เขากับผูอ่ืนไดดี และมีน้ําใจชอบชวยเหลือผูอื่น 
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     1.5 ดานอารมณ เยาวชนชายเปนผูที่มีอารมณมั่นคง ไมหว่ันไหวงาย  

มีสติสัมปชัญญะ รูจักย้ังคิด และมีอารมณราเริง แจมในเบิกบาน เยาวชนหญิงเปนผูที่มีอารมณ 

ราเริง แจมใสเบิกบาน มีสติสัมปชัญญะ รูจักย้ังคิด เปนผูรูจักอดกลั้น และเก็บความรูสึกไดดี 

     1.6 ดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เยาวชนชายเปนผูที่รัก 

และหวงแหนในวัฒนธรรมไทย สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง ใหความรวมมือและ

สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่อนุรักษวัฒนธรรมไทย เยาวชนหญิงเปนผูที่มีความละเอียดออนและ

ซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติและศิลปะตาง ๆ มีความรูและเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยตาง ๆ อยางแทจริง และมีความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทย 

     1.7 ดานจริยธรรมและคุณธรรม เยาวชนชายเปนผูที่รักความยุตธิรรม  

มีความกตัญูรูคุณ กลาหาญและเชื่อมั่นในการทําคุณงามความดี เยาวชนหญิงเปนผูที่มีความ

กตัญูรูคุณ รักความยุติธรรม และมีความเคารพผูมีอาวุโส 

  2. คุณลักษณะที่พึงปรารถนาในดานตาง ๆ สวนใหญปรารถนาใหมีในเยาวชน

ชายสูงในเยาวชนหญิง ยกเวนการเปนผูแตงกายสะอาดเรียบรอย สุภาพ กิริยามารยาทดี การเปน

ผูมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี การเปนผูมีความละเอียดออนซาบซึ้งในความ

งามของธรรมชาติและศิลปะตาง ๆ และการเปนผูตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปน

คุณลักษณะที่ปรารถนาใหมีในเยาวชนหญิงสูงกวาในเยาวชนชาย 

  3. ในแตละภาคของประเทศไทยสวนใหญมีความปรารถนาใหเยาวชน 

มีคุณลักษณะในดานตาง ๆ ในระดับที่แตกตางกันทั้งในเยาวชนชายและในเยาวชนหญิง 

ฉันทนา อุดมสิน (2537) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและที่พึงประสงคของ 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามความคิดเห็นของอาจารยและ

ผูปกครอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนครูอาจารย และผูปกครอง รวมจํานวน 299 คน 

ผลการวิจัยพบวา  

1. อาจารยและผูปกครองมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงอยู 6 ดาน 

สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับที่ดีมาก ทั้ง 6 ดาน    

2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย และผูปกครองเกี่ยวกับคุณลักษณะที่

เปนจริงและที่พึงประสงค 

    2.1 อาจารยเห็นวาคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับดีเกือบทุกดาน   

ยกเวนดานการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวอยูในระดับพอใช สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคมี

ความคิดเห็นสอดคลองกันทุกดาน  ซึ่งอยูในระดับดีมาก  ผลการทดสอบพบวามีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทั้ง 6 ดาน 

2.2 ผูปกครองมองเห็นวาคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับดีทั้ง 6 ดาน  

คุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับที่ดีมากทั้ง  6  ดาน  ผลการทดสอบพบวามีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทั้ง 6 ดาน 
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 2.3  อาจารยและผูปกครองมีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับ 

คุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับดีทุกดาน  ผลการทดสอบพบวา  ดานการเรียน  ดานอุปนิสัย  

ดานสุขภาพอนามัย  ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ดานคุณธรรม

จริยธรรม  ดานการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ดานการเปนพลเมืองที่ดีของชาติแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 2.4   อาจารยและผูปกครองมีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับดีทั้ง  6  ดาน  ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกันที่

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทั้ง 6 ดาน 

นิรมล   หันหาบุญ  (2538)  ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรม 

ไทย ที่พึงประสงคของนักเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหนา ตามทัศนะของผูเช่ียวชาญดาน

วัฒนธรรม โดยไดศึกษาจากผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรมจํานวน  20  คน ผลจากการวิจัยพบวา 

คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่พึงประสงคของนักเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหนาอยูในระดับ

มากที่สุด คือ 1. ดานจารีตประเพณี  12  คุณลักษณะ  ไดแก กลาที่จะขอโทษดวยตนเอง ไม

ชัดทอดความผิดของตนเอง ตองยุติธรรมดวยเหตุผล ไมขมเหงเบียดเบียนผูอ่ืน รูจักเลือกอาชีพที่

สุจริต ไมขัดตอกฎหมาย รูจักเลือกอาชีพที่สุจริตไมขัดตอศีลธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

อาชีพโดยไมเห็นแกเงินเปนใหญ มีสัจจะไมละเมิดตอคํามั่นสัญญาของตนเอง ยึดมั่นตอการการ

รักษาคําพูดที่ชอบธรรม รูจักคิดกอนพูด กลาตอสูเพ่ือความถูกตอง และละอายตอความประพฤติ

ที่ผิดศีลธรรม 

  2. ดานขนบธรรมเนียมประเพณี 9 คุณลักษณะ ไดแก ปฏิบัติตามกฎหมายของ

บานเมืองทุกกรณี ไมละเมิดกฎหมาย รูจักถนอมใชสาธารณสมบัติของชาติ ตั้งใจจริงในการทํางาน

ที่ไดรับมอบหมายโดยชอบอยางไมบิดพลิ้ว มีลําดับข้ันตอนในการคิด ควบคุมตัวเองใหปฏิบัติได

ถูกกาลเทศะ ควบคุมตัวเองใหทํางานที่ไดรับมอบหมายไดตามเงื่อนไข อยางสม่ําเสมอดวยความ

จริงใจ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและเขาแถวตามลําดับกอนหลังดวยความอดทน 

  3. ดานธรรมเนียมประเพณี 6 คุณลักษณะ ไดแก ใชคําพูด “ขอบคุณ ขอโทษ” 

ตามควรแกโอกาสและฐานะของบุคคล กระทําตอผูอื่นดวยความจริงใจ ไมแสดงอาการดูหมิ่น 

ลวงเกินเหยียบย่ําทั้งบุคคลและสถานที่ แสดงความเคารพตามประเพณีไทยวางตัวใหเหมาะสมกับ

เพศและวัยตามฐานะของตน และไมใชอํานาจโดยมิชอบอันจะทําใหผูอื่นเสียผลประโยชน 

  4.  ดานการใชภาษาไทย 3 คุณลักษณะ ไดแก ใชคําพูดไดชัดเจนเหมาะสมกับ

บุคคลและกาลเทศะ อานออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธีของไทยและเขียนภาษาไทยและเลขไทย

ไดถูกตองตามแบบแผน 

  สิทธิศักดิ์   จินชัย  (2538)  ไดวิจัยเรื่องการติดตามผลการจดัการศึกษาของ

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยขอหนึ่งคือผลจาก
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การศึกษาดานคุณลักษณะที่พึงประสงค    ผลการวิจัยดานนี้ปรากฏวานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคภาพรวมอยูในระดับ  “มาก”    3  อันดับแรกคือ  มีความ

ภูมิใจในความเปนไทย  สามารถปฏิบัติตนในการรักษา และเสริม สรางสุขภาพอนามัยของตนเอง

และชุมชนเขาใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชนบท ยกเวนดานเดียวมีทักษะพื้นฐาน

ในการประกอบสัมมาอาชีพอยูในระดับ  “ปานกลาง” 

  มานะ   รอยดาพันธ (2543) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแกน  กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน  รวมจํานวน  809 คน 

ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแหงชาติโดย

ภาพรวมอยูในระดับดี นักเรียน มัธยมศึกษาจะมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความ

มั่นใจดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา คุณลักษณะที่อยูในระดับพอใชมีอยู 3 ดาน คือ การมี

วิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค การมีความรูและทักษะในการเรียนรู และการแสวงหา

ความรูและพัฒนาตนเอง สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมที่

สําคัญ 3 ดานแรกคือ การปลอดจากสิ่งเสพติด ใหโทษและของมนึเมา การมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ดี และการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547) ไดศึกษาคุณภาพที่เปน

มาตรฐานของนักเรียนที่สังคมตองการ โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภาคเกี่ยวกับ

คุณภาพนักเรียน การรวบรวมขอมูลแบบประชุมกลุม (focus group) แบงเปน 4 ภูมิภาคใชการ

วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ตามกรอบแนวคิดที่เปนมาตรฐานของนักเรียน  คือ  1) 

ลักษณะนิสัยและความประพฤติ    2) สุขภาพ อนามัย    3) ความรูความสามารถ  4)  คุณธรรม 

จริยธรรม  5) อาชีพ 6) เทคโนโลยี 7) ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมตอสังคม  8) หนาที่

พลเมืองและการเคารพสิทธิผูอื่น และ  9 ) ความเปนไทย ผลการวิจัยสรุปไดวา คุณลักษณะ

คุณภาพนักเรียนที่สังคมตองการในภาพรวมของประเทศมีตัวบงช้ีทั้งหมด 205 ตัวบงช้ี จําแนก

ตาม คุณลักษณะเรียงตามลําดับ จํานวนตัวบงช้ีไดแก ดานลักษณะนิสัย และความประพฤติ  57  

ตัวบงช้ี ดานความรู ความสามารถ 38 ตัวบงช้ี ดานคุณธรรม จริยธรรม 24 ตัวบงช้ี ดานความ

รับผิดชอบและการมีสวนรวมตอสังคม 20 ตัวบงช้ี ดานอาชีพ 18 ตัวบงช้ี ดานความเปนไทย 17 

ตัวบงช้ี ดานสุขภาพอนามัย 12 ตัวบงช้ี ดานเทคโนโลยี 10 ตัวบงช้ี และดานหนาที่พลเมืองและ

การเคารพสิทธิผูอื่น 9 ตัวบงช้ี 

โสภา ศิริอุเทน (2548) ไดศึกษาคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกน พบวา คานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

จังหวัดขอนแกน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   การปฏิบัติเกี่ยวกับความมีวินัย  อยูในระดับ

มาก สูงที่สุด รองลงมาคือการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมาก และต่ําที่สุด คือการ

พ่ึงตนเอง อยูในระดับปานกลางปจจัยที่มีความสัมพันธตอคานิยมที่พึงประสงคของนักเรียนระดับ



 

38

มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกน  จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ พบวา 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคานิยมที่พึงประสงคที่ระดับนัยสําคัญ .05  ไดแก ระดับชั้นเรียน เขต

ที่พักอาศัย อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา เพ่ือน ส่ือ  เทคโนโลยีการสื่อสาร และสถานศึกษา 

สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับคานิยมที่พึงประสงคที่ระดับนัย .05 ไดแก เพศ อายุ คาใชจาย

ตอเดือน แหลงที่มาของรายได ลักษณะการพักอาศัย ความสัมพันธภายในครอบครัว 

ประสบการณอบรมคุณธรรมจริยธรรม รายไดของบิดามารดา รายจายของบิดามารดา ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว และสถานบันเทิงแหลงทองเท่ียวขอเสนอแนะของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับคานิยมที่พึงประสงคพบวา คานิยมที่ควรปฏิบัติมากที่สุด

คือ การพึ่งตนเอง คานิยมที่ควรปลูกฝงและสงเสริมมากที่สุดคือ ความรักชาติ สวนคานิยมที่ควร

แกไขมากที่สุดคือ การประหยัด  แนวทางการปลูกฝงและสงเสริมคานิยมควรเริ่มจากสถาบัน

ครอบครัวเปนอันดับแรก  สถานศึกษาควรสอดแทรกเรื่องคานิยมเขาไปในรายวิชาตางๆ  และ

หนวยงานที่เก่ียวของควรรวมมือกันรณรงคปลูกฝงและสงเสริมคานิยมที่พึงประสงคอยางจริงจัง

และตอเนื่องใหกับนักเรียน 

 สรุปไดวาการที่จะใหนักเรียนเปนเยาวชนที่ดีไดนั้นจะตองไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะที่ดี

ตั้งแตเยาววัย นอกจากสถาบันครอบครัวซึ่งหมายถึง พอ แม ผูปกครอง ญาติผูใหญ ในครอบครัว

แลว โรงเรียนยังเปนอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแก

นักเรียนอีกดวย 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

  เฮอรลอค (Hurlock,1964) ไดศึกษาเรื่องการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย

ของพอแมจะทําใหลูกมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ แบดวิน 

(Baldwin,1984) และฮัคเคิล (Huckel,1984) พบวาเด็กท่ีไดรับการอบรมแบบประชาธิปไตย

จากครอบครัวจะทําใหเด็กมีคุณลักษณะตาง ๆ ที่ดีมากกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ

เขมงวดกวดขันสวนสมิท ( Smith,1988 )  วราภรณ  รักวิจัย (2528)   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน 

และอรวรรณ   พานิชปฐมพงษ  (2542)  ไดผลการศึกษาที่สอดคลองกันวา การอบรมเลี้ยงดู

แบบเขมงวดกวดขัน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สงผลทําใหเด็กมีคุณลักษณะที่พึง

ปรารถนาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2529 )  พบวารูปแบบการอบรมเลี้ยง

ดูทั้ง 2 แบบ มีผลตอคุณลักษณะที่พึงปรารถนาแลว และพบอีกวา ส่ือมวลชนซึ่งไดแก โทรทัศน 

วิทยุ และสื่อส่ิงพิมพ ยังเปนปจจัยที่สําคัญที่เก่ียวของและสัมพันธกับคุณลักษณะที่พึงปรารถนา

ดวย 

สวนในเรื่องกระบวนการขัดเกลาในโรงเรียนที่มีผลตอคุณลักษณะที่พึงปรารถนา 

 เบลธิท และเทียล (Bltyh & Thiel,1982) ฮิล และ ลินซี่ (Hill & Lyncy,1983) และแจคสัน 

(Jackson,1968)  ไดผลการศึกษาที่สอดคลองกันโดยพบวา เพ่ือนเปนปจจัยสําคัญของวัยรุนที่ทํา

ใหวัยรุนมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนา โดยแจคสัน (Jackson,1968) ไดอธิบายเกี่ยวกับกลุมเพื่อน
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ไววา กลุมเพื่อนในวัยรุนจะชวยสงเสริมบุคลิกภาพของเด็กวัยรุนใหมีความมั่นใจในตัวเอง แตใน

บางครั้ง ถาติดเพื่อนมากเกินไป จะทําใหกลายเปนคนมีคุณลักษณะที่ชอบพึ่งพาผูอื่นตลอดเวลา 

นอกจากนี้ แจคสัน (Jackson,1968) ยังพบอีกวาครูเปนบุคคลในโรงเรียนที่สําคัญและมีอิทธิพล

ตอคุณลักษณะที่พึงปรารถนา โดยนักเรียนมักจะยึดครูเปนตัวแบบในความคิดและการกระทํา 

เนื่องจากครูมักจะใชอํานาจในหองเรียน ทําใหนักเรียนรับรูวาครูเปนบุคคลที่มีอํานาจและยึดเปน

ตัวแบบ 

 จากการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของและสัมพันธกับคุณลักษณะที่พึงประสงค พบวาสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา  ชุมชน  ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ มีอิทธิพลตอการพัฒนาและ

สรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน จุดประสงคหลักของการวิจัยในครั้งนี้คือแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ดังนั้นจึงได

แบงกลุมผูใหขอมูลในการศึกษาออกเปน 3 กลุม กลุมแรก ไดแก กลุมผูปกครอง เนื่องจากการ

อบรมเลี้ยงดูของผูปกครองมีอิทธิพลที่สําคัญอยางย่ิงตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  

กลุมตอมาไดแก กลุมครูเนื่องจากครูเปนตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่สําคัญและมีอิทธิพลตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงคตอนักเรียน  และกลุมสุดทายคือนักเรียน ซึ่งเปนกลุมที่มีความสําคัญใน

การที่จะกําหนดบทบาทและหนาที่ของตนเองใหเปนเยาวชนที่ดีของชาติตอไปในอนาคต 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual  framework) 
 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                          

                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

แนวทางการพฒันา 
 การจัดกจิกรรมการเรียน 

       การสอน                                            
   การจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆ 

คุณลักษณะที่เปนจริงตามความคิด

เห็นของผูปกครอง ครูและนักเรียน  
 
       ลักษณะนิสัยและความ  

     ประพฤต ิ
   สุขภาพ 
   ความรูความสามารถ 
   ทักษะการประกอบอาชพี 
   เทคโนโลยี 
   ความรับผิดชอบตอสังคม 
  และการมีสวนรวม  
   ความเปนไทย 

คุณลักษณะทีพึ่งประสงคดาน 

 
       ลักษณะนิสัยและความ  

     ประพฤต ิ
   สุขภาพ 
   ความรูความสามารถ 
   ทักษะการประกอบอาชพี 
   เทคโนโลยี 
   ความรับผิดชอบตอสังคม 
  และการมีสวนรวม  
   ความเปนไทย 
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2.7 สมมติฐานการวิจัย 

          จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของผูวิจัยไดนํามาตั้งสมมติฐานดังนี้ 

2.7.1 คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มีความแตกตางกัน 

 2.7.2 คุณลักษณะที่เปนพึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู 

และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มีความแตกตางกัน 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน

จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนา (Development Research) เพ่ือที่จะนําผลการวิจัย

ในครั้งนี้ไปใชในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 

3.1  หนวยที่ใชในการวิเคราะห (Unit   of  Analysis) 

 หนวยที่ใชในการวิเคราะห อยูในระดับปจเจกบุคคล (Individual) คือนักเรียนมัธยมศกึษา

ตอนตน ครู และผูปกครองนักเรียนดังกลาว ในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 3.2.1 ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 

  1) ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภออุบลรัตน จํานวน 4 

โรงเรียน คือโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยาคม และ

โรงเรียนบัวแกวพิทยาคม  ซึ่งมีประชากรทั้งส้ิน จํานวน 1,237 คน 

  2) ครู ในอําเภออุบลรัตน จํานวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม  

โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยาคม และโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม ซึ่งมีประชากร

ทั้งส้ิน จํานวน 86 คน 

  3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2549 ในอําเภออุบลรัตน

จํานวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยา

คม และโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม ซึ่งมีประชากรทั้งส้ิน จํานวน 1,237 คน  

(รวมประชากรทั้งสามกลุม  จํานวน  2,560  คน) 

 3.2.2  กลุมตัวอยาง (Sample) สุมหนวยจากประชากรตามขอ 3.2.1 โดยใชวิธีการอยาง

งายแบบแบงช้ัน ( Stratified Random Sampling)  

   ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

1) กําหนดขนาดตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหระดับบุคคล จากตารางของ 

K.V. Krejcie และ D.W. Morgan (สําเริง  จันทรสุวรรณ  และสุวรรณ  บัวทวน, 2547)  

ไดจํานวนกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
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1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้ง 4 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 

1,237 คน ไดขนาดตัวอยาง 295 คน 

   1.2 ครู ทั้ง 4 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 86 คน ไดขนาดตัวอยาง  75  คน 

   1.3 ผูปกครองใหแปรผันตามจํานวนนักเรียน คือเทากับจํานวนหนวย

วิเคราะหระดับบุคคล ที่เปนนักเรียน  295  คน 

   2) นําขนาดตัวอยางที่ไดไปกําหนดสัดสวนลงในแตละโรงเรียน  

  จากสูตรการคํานวณ    

กลุมตัวอยางจากตาราง K.V. Krejcie และ D.W.Morgan x กลุมประชากรที่ศึกษารายโรงเรียน 
 กลุมตัวอยาง = 

ประชากรกลุมที่ศึกษาทั้งหมด 

 

ไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

จํานวนนกัเรียน จํานวน จํานวน รวม จํานวนนกัเรียน จํานวน จํานวน

ระดับมัธยมศึกษา ครู ผูปกครอง ระดับมัธยมศึกษา ครู ผูปกครอง

ตอนตน ตอนตน

อุบลรัตนพิทยาคม 763 43 763 1569 181 36 181 398

บึงไทรพิทยาคม 104 15 104 223 25 13 25 63

พูวัดพิทยาคม 238 15 238 491 57 13 57 127

บัวแกวพิทยาคม 132 13 132 277 32 13 32 77

รวม 1237 86 1237 2560 295 75 295 665

ประชากร กลุมตัวอยาง

ชื่อโรงเรียน

รวม

 

3) จัดทําสลากและกําหนดรหัสประจําตัวนักเรียนและครูแตละคน 

4) ดําเนินการสุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย (simple  random  sampling) 

 ดวยวิธีการจับสลาก (lottery  method) โดยแยกกลุมระหวางครู และนักเรียน  ใสสลากลงไปใน

กลองเขยาใหคละกันไป แลวจึงหยิบมาทีละแผน จนกวาจะครบตามจํานวนที่ตองการ  แตละครั้งที่

หยิบมาไดตองนําแผนฉลากมากรอกชื่อเพ่ือเปนรายชื่อของตัวอยางไว  แลวเอาแผนฉลากนั้นใส

กลองคืนเพื่อที่จะใหโอกาสถูกเลือกของสมาชิกทุกหนวยเทากัน กรณีที่หยิบไดชื่อเดิมก็ไมเอาให

วางลงไปแลวเลือกใหม ไดจํานวนตัวอยางของแตละกลุม ตามตารางที่ 1 
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3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามคุณลักษณะของนักเรียนที่พึง

ประสงค ประกอบดวย 4 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี  2 สอบถามคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  ซึ่งครอบคลุม 7 ดาน ลักษณะของแบบสอบถาม

เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ 

คุณลักษณะที่เปนจริง 

5 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูใน 

ระดับ มากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูใน 

ระดับ มาก 

3 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูใน 

ระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูใน 

ระดับ นอย 

1 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูใน 

ระดับ นอยที่สุด 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

5 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยู 

ในระดับ มากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยู 

ในระดับ มาก 

3 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยู 

ในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยู 

ในระดับ นอย 

1 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยู 

ในระดับ นอยที่สุด 

ตอนที่ 3 แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนลักษณะ 

ของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึงระดับความตองการเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง 

ประสงคอยูในระดับ มากที่สุด 
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4 หมายถึงระดับความตองการเก่ียวกับ แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง 

ประสงคอยูในระดับ มาก 

3 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง 

ประสงคอยูในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความตองการเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง 

ประสงคอยูในระดับ นอย 

1 หมายถึงระดับความตองการเก่ียวกับ แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง 

ประสงคอยูในระดับ นอยที่สุด 

ขอคําถามในการวิจัยที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคามีทั้งหมด  จํานวน  91   ขอ เปนขอคาํถาม

เชิงบวกทั้งหมด โดยพิจารณาใหคะแนนดังนี้ 

  มากที่สุด  ให  5 คะแนน 

  มาก        ให  4 คะแนน 

  ปานกลาง  ให  3 คะแนน 

  นอย        ให  2 คะแนน 

  นอยที่สุด   ให  1 คะแนน 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน มี 

ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

 3.3.2 การดําเนินการสรางเครื่องมือ 

 ในการสรางแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ใน

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  ดําเนินการสรางดังนี้ 

  ข้ันตอนที่ 1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม โดยที่แบบสอบถามนี้

สรางข้ึนเพื่อใชในการศึกษา  แนวทางการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภอ

อุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน   ตามความคิดเห็นของ กลุมผูปกครอง กลุมครู และกลุมนักเรียน 

  ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงค

และการจัดกิจกรรมประชุมกลุมเพื่อใหไดแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

  ข้ันตอนที่ 3 เขียนขอคําถามเพื่อสรางเปนแบบสอบถามตามที่สรุปไดจาก

การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ และจากการประชุมกลุม (nominal  group) เพ่ือหาแนวทาง

ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ดังนี้ 

 1. คุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค มีขอคําถามแบงเปน 7 ดาน ไดแก  

  ดานที่ 1 ลักษณะนิสัยและความประพฤติ จํานวน 24 ขอ   

  ดานที่ 2 สุขภาพ จํานวน 7 ขอ      

  ดานที่ 3 ความรูและความสามารถ จํานวน 10 ขอ  
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ดานที่ 4 ทักษะการประกอบอาชีพ จํานวน 4 ขอ      

ดานที่ 5 เทคโนโลยี  จํานวน 7 ขอ     

 ดานที่ 6 ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม จํานวน 10 ขอ 

 ดานที่ 7 ความเปนไทย จํานวน 9 ขอ  

 2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวน 20 ขอ   

  ข้ันตอนที่ 4 เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญหาคุณภาพ

ดานเนื้อหาของแบบสอบถามโดยใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาความครอบคลุมของคําถาม และความชัดเจนของภาษา 

ข้ันตอนที่ 5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามจนไดฉบับสมบูรณ โดยตอนที่ 1 

สอบถามขอมูลทั่วไปเปนแบบเติมคํา และสํารวจรายการ (check list) ตอนที่ 2 เปนขอความให

กลุมตัวอยางตอบขอมูลตามสภาพจริงและตามคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตอนที่ 3 

แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  นอย นอยที่สุด ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน 

จงัหวัดขอนแกน 

ข้ันตอนที่ 6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความ

เท่ียงของเครื่องมือ 

ข้ันตอนที่ 7 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
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ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

 

3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  นําเครื่องมือที่สรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาความตรงเชิงโครงสราง           

(Construct  validity)และความตรงเชิงเนื้อหา (Content  validity) แลวนําไปทดลองใช (Try  

out) กับผูปกครองนักเรียน จํานวน 10 คน ครู จํานวน 10 คน และนักเรียน จํานวน 10  คน 

รวมทั้งหมด จํานวน 30 คน ที่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรพ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

แลวนําไปทดสอบหาความเที่ยง (reliability) โดยวิธี Alpha Coefficient ของครอนบาค 

(Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงดานคุณลักษณะที่เปนจริง เทากับ 0.90 ดานคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค เทากับ 0.90 ดานแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค  เทากับ 0.88 และ

คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ 0.90      

ทดลองใช (Try  out) 

ปรับปรุงแบบสอบถาม 

ปรับปรุงและจดัทําตนฉบับแบบสอบถาม 

กําหนดจุดมุงหมายการสรางแบบสอบถาม 

ศึกษาทฤษฎ ีเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวของ 
และประชุมกลุม (nominal  group) 

สรางขอคําถามในแบบสอบถาม 

วิเคราะหหาคณุภาพของขอคําถามในแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ 

นําแบบสอบถามไปเกบ็ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

       การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ไดดําเนินการดังนี้ 

          3.4.1 นําหนังสือจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ถึง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 เพ่ือขออนุญาตแจงโรงเรียนที่เกี่ยวของ

ขอความรวมมือ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในระหวางวันที่ 6-15 ธันวาคม 2549  

  3.4.2 ผูวิ จัยดําเนินการเก็บขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยนํา

แบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ทั้งหมด จํานวน 665 ชุด เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ได จํานวน  656 ชุด คิดเปนรอยละ 98.64 

 3.4.3 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหและประมวลผลทางสถิติ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.5.1 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณในแบบสอบถามแลว

คัดเลือกเอาแบบสอบถามท่ีสมบูรณมากรอกขอมูลในตารางกรอกขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและวิจัย

(coding form) 
 3.5.2 คํานวณหาคาสถิติโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS (Statistical 

Package for Social Science) for Windows ดังนี้ 

  1) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติการแจกแจงความถี่และคารอยละ  

 2) คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

3) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู 

และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

   4) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน

ตามความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ใชคาสถิติ

ไคสแควร (Test of Homogeniety)     

 5) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็น

ของผูปกครอง ครู และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ใชสถิติการหาคาเฉล่ีย ( X )  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 6) วิเคราะหเนื้อหาโดยรวบรวมจากขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูตอบ 

แบบสอบถาม ใชสถิติการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 
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3.6 การแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

       3.6.1  การแปลผลการวิเคราะหขอมูล แปลจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows โปรแกรมยอย

Descriptives เพ่ือหาคาแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉ่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยโดยทดสอบคาไคสแควร (Test of Homogeniety) จากโปรแกรมยอย 

Crosstabs 

        3.6.2 ขอมูลท่ีวิเคราะหจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีการแปลผล

ความหมายค า เฉ ล่ียคุณลักษณะที่ เปนจริงโดยใช เกณฑ  ( สํา เ ริง   จันทรสุวรรณ  และ 

สุวรรณ  บัวทวน, 2547) ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียนอยูในระดับ มากที่สุด 

3.50-4.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียนอยูในระดับ มาก 

2.50-3.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียนอยูในระดับ ปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียนอยูในระดับ นอย 

1.00-1.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียนอยูในระดับ นอยที่สุด 

3.6.3 ขอมูลท่ีวิเคราะหจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีการแปลผล

ความหมายคาเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยใชเกณฑ  (สําเริง  จันทรสุวรรณ  และสุวรรณ 

บัวทวน, 2547)  ดังนี้  

4.50-5.00 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนอยูในระดับ มากที่สุด 

3.50-4.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนอยูในระดับ มาก 

2.50-3.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนอยูในระดับ ปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนอยูในระดับ นอย 

1.00-1.49 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนอยูในระดับ นอยที่สุด 
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3.6.4 ขอมูลท่ีวิเคราะหจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มีการแปลผล

ความหมายแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โดยใชเกณฑ (สําเริง  

จันทรสุวรรณ  และสุวรรณ  บัวทวน, 2547) ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอยูในระดับ มากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอยูในระดับ มาก 

3 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอยูในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอยูในระดับ นอย 

1 หมายถึง ระดับความตองการเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอยูในระดับ นอยที่สุด 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด  จํานวน  665  คน จากกลุม

ผูปกครอง จํานวน 295 คน  ครู จํานวน 75 คน    และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ป

การศึกษา 2549 จํานวน 295 คนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน จํานวน 4 โรงเรียน คือ

โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยาคม และโรงเรียนบัวแกว

พิทยาคม เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางได จํานวน 656 คน คิดเปนรอยละ 98.64 ซึ่ง

แบงเปน ผูปกครอง  จํานวน 286 คน ครู  จํานวน 75 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน  295  คน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows การเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลใชวิธีบรรยายประกอบตารางตามลําดับ  ดังนี้   

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็น

ของ ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความ

คิดเห็นของ ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูล  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน  จากผูตอบ

แบบสอบถามที่มีฐานะแตกตางกัน   

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูล  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักเรียน  จาก

ผูตอบแบบสอบถามที่มีฐานะแตกตางกัน   

4.6 ผลการวิเคราะหขอมูล  เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ของ

นักเรียน  จากผูตอบแบบสอบถามที่มีฐานะแตกตางกัน   

4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     

 ผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ เพศของผูปกครอง  ครู  และนักเรียน  สวนใหญเปนเพศ

หญิง  คิดเปนรอยละ  57.8  และเพศชาย  คิดเปนรอยละ 42.2   ฐานะของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนใหญเปนกลุมนักเรียน  คิดเปนรอยละ  45.0  รองลงมาเปนกลุมผูปกครอง  คิดเปนรอยละ  

43.6  และ กลุมครู  คิดเปนรอยละ  11.4  ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน  (คน) 

N = 656 

รอยละ 

(100) 

1.เพศ 

             ชาย 

             หญิง 

 

277 

379 

 

42.2 

57.8 

2.ฐานะ 

          ผูปกครอง 

          ครู 

          นักเรียน 

 

286 

75 

295 

 

43.6 

11.4 

45.0 

 

4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมผูปกครองนักเรียน     จํานวน  286  คน  

ผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

      อายุของผูปกครองสวนใหญมีอายุระหวาง 36-50 ป   คิดเปนรอยละ  67.1  

รองลงมามีอายุระหวาง  25-35 ป    อายุ 51 ปข้ึนไป    และอายุต่ํากวา 25 ป   คิดเปนรอยละ  

19.2, 12.6  และรอยละ 1.0 ตามลําดับ  ระดับการศึกษาของผูปกครองสวนใหญจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6 หรือ ป.7)  คิดเปนรอยละ  33.2  รองลงมาจบการศึกษา

ระดับตอนตน (ป.4)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)หรือเทียบเทา(ม.ศ.3)  จบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเทา (ม.ศ.5) ระดับอนุปริญญา 

(ป.กศ.สูง , ปวส.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา (ปวช.)  ต่ํากวา ป.4    และจบ

การศึกษาระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  26.9, 13.3, 8.4, 7.7, 3.5, 3.1,3.1 และรอยละ 

0.7 ตามลําดับ อาชีพของผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 64.7  

รองลงมา ประกอบอาชีพรับจาง อาชีพรับราชการ   คาขาย  ธุรกิจสวนตัว  และพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 19.6, 6.6, 5.6, 2.8,  และรอยละ 0.7 ตามลําดับ    ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวนผูปกครอง  จําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและอาชีพ 

                             

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1.อายุ 

ต่ํากวา   25  ป 

25-35 ป 

36-50  ป 

51 ป ข้ึนไป 

 

3 

55 

192 

36 

 

1.0 

19.2 

67.1 

12.6 

2. วุฒิการศึกษา 

        ต่ํากวา ป.4 

        ประถมศึกษาตอนตน (ป.4) 

        ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6 หรือ ป.7) 

        มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)หรือเทียบเทา (ม.ศ.3) 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเทา(ม.ศ.5) 

        ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา(ปวช.) 

        อนุปริญญา(ป.กศ.สูง,ปวส.) 

        ปริญญาตรี 

        ปริญญาโท 

 

9 

77 

95 

38 

22 

9 

10 

24 

2 

 

3.1 

26.9 

33.2 

13.3 

7.7 

3.1 

3.5 

8.4 

0.7 

3. อาชีพ 

        เกษตรกร 

        รับจาง 

        ขาราชการ 

        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

        คาขาย 

        ธุรกิจสวนตัว 

 

185 

56 

19 

2 

16 

8 

 

64.7 

19.6 

6.6 

0.7 

5.6 

2.8 

รวม 286 100.00 

 

4.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมครู  จํานวน  75  คน  ผลการวิเคราะหขอมูล  

ดังนี้ อายุของครูสวนใหญอยูในระหวางอายุ 36-50 ป  คิดเปนรอยละ  53.3  รองลงมามีอายุ

ระหวาง 25-35  ป  อายุ 51 ปข้ึนไป  และอายุต่ํากวา 25 ป     คิดเปนรอยละ 41.3, 4.0, และ

รอยละ 1.3 ตามลําดับสวนวุฒิสูงสุดทางการศึกษาของครูสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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คิดเปนรอยละ  90.7  รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท  และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเทา (ม.ศ.5)  คิดเปนรอยละ 8.0  และรอยละ1.3   ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  แสดงจํานวนครูจําแนกตามอายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 

 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. อายุ 

              ต่าํกวา 25 ป 

             25-35 ป 

             36-50 ป 

             51 ป ข้ึนไป 

 

1 

31 

40 

3 

 

1.3 

41.3 

53.3 

4.0 

2. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 

            มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเทา(ม.ศ. 5) 

            ปริญญาตรี 

            ปริญญาโท 

 

1 

68 

6 

 

1.3 

90.7 

8.0 

รวม 75 100.0 

 

4.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมนักเรียน  จํานวน  295  คน  ผลการ

วิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

อายุของกลมนักเรียนสวนใหญอยูในระหวางอายุ 14 ป   คิดเปนรอยละ  50.5 รองลงมา

อายุ 15 ป    อายุ 13 ป   อายุ 12 ป  คิดเปนรอยละ  28.8, 20.3  และรอยละ 0.3 ตามลําดับ 

สวนระดับการศกึษาของนักเรียนสวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2 คิดเปนรอยละ  44.7  รองลงมา    กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3   

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1   คิดเปนรอยละ 34.6 และรอยละ 20.7 ตามลําดับ  ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามอายุและระดับชั้น 

 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. อายุ 

             12   ป 

             13  ป 

             14  ป 

             15  ป 

 

        1 

      60 

149 

       85 

 

      0.3 

20.3 

50.5 

28.8 

2. ระดับชั้น 

           มัธยมศึกษาปที่ 1 

           มัธยมศึกษาปที่ 2 

           มัธยมศึกษาปที่ 3 

 

      61 

132 

102 

 

20.7 

44.7 

34.6 

รวม 295 100.0 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ 

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.2.1 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครอง ครู และนักเรียน โดยภาพรวมพบวา

คุณลักษณะที่จริงของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงตามลําดับ คือ ดานสุขภาพ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) ดานความเปนไทย อยูในระดับ

มาก (คาเฉล่ีย 3.51)  ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.38)  ดานทักษะการประกอบอาชีพอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.28) ดาน

ลักษณะนิสัยและความประพฤติอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.27) ดานเทคโนโลยีอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  3.20)  และดานความรูความสามารถอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 

3.15) ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล คุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 

คุณลักษณะที่

เปนจริง 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

 1 ดานลักษณะ

นิสัยและความ

ประพฤติ 

3.26 0.61 3.00 0.62 3.35 0.51 3.27 0.58 

ปาน

กลาง 

 2 ดานสุขภาพ 3.59 0.73 3.66 0.69 3.75 0.61 3.67 0.68 มาก 

 3 ดานความรู

ความสามารถ 
3.09 0.64 3.03 0.73 3.24 0.54 3.15 0.62 

ปาน

กลาง 

 4 ดานทักษะการ

ประกอบอาชีพ 
3.21 0.72 3.18 0.85 3.37 0.70 3.28 0.73 

ปาน

กลาง 

 5 ดานเทคโนโลยี 
3.13 0.79 3.11 0.89 3.30 0.76 3.20 0.79 

ปาน

กลาง 

 6 ดานความ

รับผิดชอบตอ

สังคมและการมี

สวนรวม 

3.32 0.71 3.21 0.74 3.47 0.64 3.38 0.69 
ปาน

กลาง 

 7 ดานความเปน

ไทย 
3.41 0.79 3.29 0.83 3.67 0.70 3.51 0.77 

มาก 

รวม 3.29 0.58 3.21 0.66 3.45 0.52 3.35 0.57 
ปาน

กลาง 

 

4.2.2 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบวาคุณลักษณะที่

เปนจริงของนักเรียน ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ โดยภาพรวม  อยูในระดับ  “ปาน

กลาง” เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับ “ มาก ” อยู 2 ขอ  เรียง

ตามลําดับคือ  ชวยแบงเบาภาระของพอแม  (คาเฉลี่ย 3.70) เช่ือฟง พอ แม ครู อาจารย 

(คาเฉลี่ย 3.53)  สวนที่เหลืออีก 22 ขอ อยูในระดับ “ปานกลาง” เรียงตามลําดับคือ  สูงาน  

และทํางานรวมกับผูอื่นได (คาเฉลี่ย3.48)  มีมนุษยสัมพันธ (คาเฉลี่ย3.41) มีสัมมาคารวะ ออน

นอมถอมตน  (คาเฉลี่ย3.41) ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น(คาเฉล่ีย3.39) มีน้ําใจโอบออมอารี 

(คาเฉลี่ย3.36) มีมารยาทดี (คาเฉล่ีย3.34) รูจักปรับปรุงตนเอง (คาเฉลี่ย3.32) ใฝรูใฝเรียน

(คาเฉล่ีย3.30)  มีความกระตือรือรน (คาเฉล่ีย3.28) อดทน(คาเฉล่ีย3.27)  เช่ือม่ันตัวเอง  

(คาเฉลี่ย3.26)  ขยันหมั่นเพียร(คาเฉลี่ย3.24)  มีความรับผิดชอบ(คาเฉล่ีย3.21)  ตรงตอเวลา

(คาเฉลี่ย3.20)  มีวินัยในตัวเอง (คาเฉล่ีย3.17)  กลาเผชิญปญหา (คาเฉล่ีย3.13)  มี
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วิจารณญาณในการตัดสินใจ (คาเฉล่ีย3.11) พูดจาไพเราะ (คาเฉล่ีย3.10)  ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน (คาเฉล่ีย3.08) เปนผูนําที่ดี (คาเฉลี่ย) กลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง  

(คาเฉลี่ย3.06)  ประหยัด(คาเฉลี่ย3.02) ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน 

 ลักษณะนิสัยและความประพฤติ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ 

ที่ 

ดานลักษณะนิสัย

และความ

ประพฤติ X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

 1 ใฝรูใฝเรียน 3.32 0.79 2.80 0.94 3.40 0.67 3.30 0.78 
ปาน

กลาง 

 2 มีความรับผิดชอบ 3.27 0.85 2.80 0.84 3.26 0.70 3.21 0.80 
ปาน

กลาง 

 3 มีวินัยในตัวเอง 3.17 0.91 2.71 0.85 3.29 0.81 3.17 0.88 
ปาน

กลาง 

 4 

กลาคิด กลา

แสดงออกในสิ่งท่ี

ถูกตอง 

3.08 0.94 3.07 0.89 3.04 0.79 3.06 0.87 

ปาน

กลาง 

 5 อดทน 3.21 0.99 2.72 0.76 3.46 0.84 3.27 0.93 
ปาน

กลาง 

 6 ขยันหมั่นเพียร 3.29 0.88 2.80 0.77 3.30 0.79 3.24 0.84 
ปาน

กลาง 

 7 
มีสัมมาคารวะ 

ออนนอมถอมตน 
3.35 0.95 3.41 0.77 3.47 0.80 3.41 0.86 

ปาน

กลาง 

 8 กลาเผชิญปญหา 3.09 0.92 2.91 0.93 3.23 0.81 3.13 0.88 
ปาน

กลาง 

 9 
มีน้ําใจโอบออม

อารี 
3.38 0.90 3.24 0.85 3.38 0.82 3.36 0.86 

ปาน

กลาง 

10 มีมารยาทดี 3.34 0.84 3.37 0.73 3.33 0.73 3.34 0.78 
ปาน

กลาง 

11 ตรงตอเวลา 3.21 0.90 3.00 0.93 3.24 0.82 3.20 0.87 
ปาน

กลาง 

12 มีมนุษยสัมพันธ 3.39 0.96 3.37 0.77 3.45 0.89 3.41 0.91 
ปาน

กลาง 

13 ประหยัด 3.02 0.93 2.68 0.92 3.11 0.93 3.02 0.93 
ปาน

กลาง 
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ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน    

ลักษณะนิสัยและความประพฤติ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ตอ) 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ 

ที่ 

ดานลักษณะนิสัย

และความ

ประพฤติ X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

14 เชื่อม่ันตัวเอง 
3.22 0.93 2.97 0.91 3.37 0.91 3.26 0.92 

ปาน

กลาง 

15 มีวิจารณญาณใน

การตัดสินใจ 
3.08 0.86 2.81 0.82 3.22 0.82 3.11 0.85 

ปาน

กลาง 

16 พูดจาไพเราะ 
3.17 0.84 2.91 0.82 3.08 0.84 3.10 0.84 

ปาน

กลาง 

17 ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 
3.00 0.94 2.76 0.96 3.24 0.84 3.08 0.91 

ปาน

กลาง 

18 เชื่อฟง พอ แม ครู 

อาจารย 
3.50 0.93 3.15 0.82 3.65 0.92 3.53 0.93 

มาก 

19 สูงาน  และทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 
3.48 0.94 3.04 0.81 3.60 0.83 3.48 0.89 

ปาน

กลาง 

20 รูจักปรับปรุง

ตนเอง 
3.27 0.85 3.05 0.80 3.43 0.84 3.32 0.85 

ปาน

กลาง 

21 มีความ

กระตือรือรน 
3.30 0.93 2.84 0.82 3.37 0.82 3.28 0.89 

ปาน

กลาง 

22 ชวยแบงเบาภาระ

ของพอแม 
3.64 0.87 3.49 0.86 3.81 0.79 3.70 0.84 

มาก 

23 เปนผูนําที่ดี 
3.08 0.80 2.99 0.80 3.11 0.74 3.08 0.77 

ปาน

กลาง 

24 ยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 
3.30 0.82 3.20 0.81 3.52 0.85 3.39 0.84 

ปาน

กลาง 

เฉล่ีย 3.26 0.61 3.00 0.62 3.35 0.51 3.27 0.58 
ปาน

กลาง 

 

4.2.3   จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่

เปนจริงของนักเรียน ดานสุขภาพ โดยภาพรวมมีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับ  “มาก” เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับ “ มาก ”  อยู  6 ขอ  เรียง

ตามลําดับคือ  ไมติดยาเสพติด (คาเฉลี่ย 4.10)   สุขภาพรางกายแข็งแรง (คาเฉล่ีย3.88)  

รักษาความสะอาด (คาเฉล่ีย 3.75) รูจักวิธีดูแลตนเองดานความปลอดภัย (คาเฉลี่ย3.63) 

น้ําหนักสวนสูงไดมาตรฐาน(คาเฉล่ีย 3.58) ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ  (คาเฉล่ีย3.53)  บุคลิกภาพดี 
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(คาเฉล่ีย 3.50)  สวนที่เหลืออีก 1 ขอ   อยูในระดับ “ ปานกลาง”   คือ มีความรูเร่ืองการ

บริโภคอาหารที่มีประโยชน(คาเฉลี่ย 3.41)  ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน 

 สุขภาพ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
ดานสุขภาพ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

  1 สุขภาพรางกายแข็งแรง 3.73 0.97 3.95 0.71 4.02 0.85 3.88 0.90 มาก 

  2 ไมติดยาเสพติด 4.05 1.28 3.79 1.04 4.22 1.19 4.10 1.22 มาก 

  3 น้ําหนักสวนสูงได

มาตรฐาน 
3.49 1.05 3.75 0.79 3.62 0.94 3.58 0.98 

มาก 

  4 บุคลิกภาพดี 3.47 0.92 3.52 0.84 3.53 0.83 3.50 0.87 มาก 

  5 มีความรูเรื่องการบริโภค

อาหารที่มีประโยชน 
3.36 0.89 3.43 0.89 3.45 0.85 3.41 0.87 

ปาน

กลาง 

  6 ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ 3.43 0.97 3.81 0.80 3.56 0.86 3.53 0.91 มาก 

  7 รักษาความสะอาด 3.69 0.96 3.49 0.89 3.88 0.87 3.75 0.92 มาก 

  8 รูจักวิธีดูแลตนเองดาน

ความปลอดภัย 
3.55 0.91 3.55 0.89 3.74 0.91 3.63 0.91 

มาก 

เฉล่ีย 3.59 0.73 3.66 0.69 3.75 0.61 3.67 0.68 มาก 

 

4.2.4 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่

เปนจริงของนักเรียน ดานความรูความสามารถ โดยภาพรวม  มีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูระดับ  

“ปานกลาง” เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับ “ มาก ”  อยู  2 

ขอ  เรียงตามลาํดับคือ  สามารถเลนกีฬาท่ีตนเองชอบได (คาเฉล่ีย3.66)  ดํารงชีวิตอยูในสังคม

อยางมีความสุข (คาเฉล่ีย3.65)  สวนที่เหลืออีก  8 ขอ  อยูในระดับ” ปานกลาง”  เรียง

ตามลําดับคือ มีความรูรอบตัว (คาเฉลี่ย3.22) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (คาเฉลี่ย3.19) 

สามารถวิเคราะหสถานการณตางๆได   (คาเฉล่ีย3.15) คิดเปน  ทําเปน แกไขปญหาเปน  

(คาเฉล่ีย3.14)สามารถบูรณาการความรูมาใชในชีวิตประจําวัน (คาเฉล่ีย3.08) มีความรูดาน

เทคโนโลยี (คาเฉล่ีย3.06) มีความเปนเลิศทางวิชาการ(คาเฉลี่ย2.85) สามารถใช

ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร (คาเฉลี่ย2.5) ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่  9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน 

 ความรูความสามารถ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
ดานความรูความสามารถ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

  1 มีความรูดานเทคโนโลยี 
3.05 0.88 3.01 0.95 3.08 0.79 3.06 0.85 

ปาน

กลาง 

  2 คิดเปน  ทําเปน แกไขปญหา

เปน 
3.10 0.93 2.91 0.87 3.24 0.75 3.14 0.85 

ปาน

กลาง 

  3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
3.21 0.89 2.91 0.96 3.24 0.83 3.19 0.88 

ปาน

กลาง 

  4 สามารถใชภาษาตางประเทศ

เพ่ือการสื่อสาร 
2.46 1.00 2.43 1.08 2.58 0.84 2.51 0.94 

ปาน

กลาง 

  5 สามารถบูรณาการความรูมา

ใชในชีวิตประจําวัน 
2.97 0.92 2.85 0.94 3.25 0.79 3.08 0.88 

ปาน

กลาง 

  6 สามารถวิเคราะหสถานการณ

ตางๆได 
3.10 0.85 3.00 0.92 3.23 0.71 3.15 0.80 

ปาน

กลาง 

  7 สามารถเลนกีฬาท่ีตนเอง

ชอบได 
3.45 1.01 3.87 0.78 3.81 0.96 3.66 0.98 

มาก 

  8 ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข 
3.56 0.92 3.52 0.86 3.78 0.91 3.65 0.91 

มาก 

  9 มีความรูรอบตัว 
3.18 0.85 2.99 0.89 3.32 0.81 3.22 0.84 

ปาน

กลาง 

  10 มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
2.81 0.86 2.83 0.98 2.90 0.74 2.85 0.83 

ปาน

กลาง 

เฉล่ีย 3.09 0.64 3.03 0.73 3.24 0.54 3.15 0.62 
ปาน

กลาง 

 

4.2.5 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่

เปนจริงของนักเรียน ดานทักษะการประกอบอาชีพ  โดยภาพรวม มีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูใน

ระดับ “ปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูพบวาอยูในระดับ“ปานกลาง”  เรียงตามลําดับ 

คือ รูจักอาชีพที่หลากหลาย(คาเฉล่ีย 3.33)  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม (คาเฉลี่ย 

3.32)  มีจิตสํานึกไมยึดติดตออาชีพที่คิดวาโกหรูรํ่ารวย (คาเฉล่ีย 3.30) ใชภูมิปญญาทองถ่ิน

เปนพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ (คาเฉลี่ย 3.15)  ดังตารางที่ 10 

 



 

61

ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน

ทักษะการประกอบอาชีพ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 

ดานทักษะการประกอบ

อาชีพ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

  1 ใชภูมิปญญาทองถ่ินเปน

พ้ืนฐานในการพัฒนาอาชีพ 
3.09 0.89 3.23 0.91 3.19 0.88 3.15 0.89 

ปาน

กลาง 

  2 มีจิตสํานึกไมยึดติดตอ

อาชีพที่คิดวาโกหรูร่ํารวย 
3.24 0.89 3.17 0.89 3.39 0.98 3.30 0.93 

ปาน

กลาง 

  3 รูจักอาชีพท่ีหลากหลาย 
3.23 0.93 3.17 0.92 3.47 0.87 3.33 0.91 

ปาน

กลาง 

  4 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ

เกษตรกรรม 
3.27 0.96 3.15 1.06 3.42 0.86 3.32 0.93 

ปาน

กลาง 

เฉล่ีย 3.21 0.72 3.18 0.85 3.37 0.70 3.28 0.73 
ปาน

กลาง 

 

 

4.2.6 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่

เปนจริงของนักเรียน ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีคุณลักษณะที่เปนจริง อยูในระดับ “ปาน

กลาง” และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  อยูในระดับ “ปานกลาง”  เรียงตามลําดับคือ   ใช

อินเตอรเน็ตได  (คาเฉล่ีย 3.32) ใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตอง (คาเฉล่ีย 3.24)  เรียนรู

เทคโนโลยีที่ทันสมัยได (คาเฉล่ีย 3.23) นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาความรูและแสวงหา

ความรู  (คาเฉล่ีย 3.21) ใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  (คาเฉล่ีย 3.17)นําเทคโนโลยี 

มาพัฒนาตนเองได (คาเฉลี่ย 3.14)  กาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 3.12)   

ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน 

 เทคโนโลยี จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
ดานเทคโนโลยี 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

   1 นําเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาความรูและแสวงหา

ความรู 

3.18 0.87 2.99 0.98 3.31 2.00 3.21 1.50 

ปาน

กลาง 

  2 ใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตอง 
3.17 0.95 3.04 0.98 3.35 0.87 3.24 0.92 

ปาน

กลาง 

  3 ใชคอมพิวเตอรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3.12 0.95 3.08 0.97 3.23 0.89 3.17 0.92 

ปาน

กลาง 

  4 กาวทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
3.05 0.95 3.15 1.01 3.19 0.86 3.12 0.92 

ปาน

กลาง 

  5 ใชอินเตอรเน็ตได 
3.19 1.11 3.20 1.05 3.47 1.04 3.32 1.08 

ปาน

กลาง 

  6 เรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ได 
3.17 0.97 3.20 1.05 3.31 0.94 3.23 0.97 

ปาน

กลาง 

  7 นําเทคโนโลยีมาพัฒนา

ตนเองได 
3.01 0.94 3.13 0.93 3.26 0.86 3.14 0.91 

ปาน

กลาง 

เฉล่ีย 3.13 0.79 3.11 0.89 3.30 0.76 3.20 0.79 
ป า น

กลาง 

 

4.2.7 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่

เปนจริงของนักเรียน ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  โดยภาพรวม มี

คุณลักษณะที่เปนจริงอยูระดับ  “ปานกลาง” เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่เปน

จริงอยูในระดับ “ มาก ”  อยู  2 ขอ  เรียงตามลําดับคือ  มีความภูมิใจในสังคมที่ตนอาศัยอยู 

(คาเฉลี่ย 3.70) ไมสรางปญหาและเปนภาระกับสังคม (คาเฉล่ีย 3.58) สวนที่เหลืออีก 8 ขอ  

อยูในระดับ” ปานกลาง”  เรียงตามลําดับคือ  ดูแลรักษาทรัพยสินของสวนรวม (คาเฉล่ีย 3.39)  

มีจิตสํานึกในการชวยเหลือชุมชน (คาเฉล่ีย 3.38) อนุรักษและใชส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชน

สูงสุด  (คาเฉล่ีย 3.38) มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 3.34)  ทําตนให

เปนประโยชนตอสังคม (คาเฉล่ีย 3.32)  ทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม  (คาเฉล่ีย 3.31) 

ชวยเหลือชุมชน  (คาเฉลี่ย 3.29) นําความรูไปพัฒนาชุมชน(คาเฉลี่ย 3.06)  ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน นักเรียน 
ขอ

ที่ 

ดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและการมีสวนรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

   1 ชวยเหลือชุมชน 
3.25 0.90 3.24 0.91 3.33 0.85 3.29 0.88 

ปาน

กลาง 

  2 ทําตนใหเปนประโยชนตอ

สังคม 
3.30 0.88 3.16 0.85 3.39 0.85 3.32 0.86 

ปาน

กลาง 

  3 ดูแลรักษาทรัพยสินของ

สวนรวม 
3.34 0.94 3.01 0.89 3.52 0.86 3.39 0.91 

ปาน

กลาง 

  4 มีสวนรวมในกิจกรรมของ

ชุมชนและทองถ่ิน 
3.29 0.95 3.24 0.97 3.42 0.91 3.34 0.93 

ปาน

กลาง 

  5 มีจิตสํานึกในการชวยเหลือ

ชุมชน 
3.31 0.95 3.15 0.90 3.51 0.84 3.38 0.90 

ปาน

กลาง 

  6 อนุรักษและใชสิ่งแวดลอมให

เกิดประโยชนสูงสุด 
3.26 1.03 3.21 0.90 3.54 0.92 3.38 0.98 

ปาน

กลาง 

  7 ไมสรางปญหาและเปนภาระ

กับสังคม 
3.59 1.03 3.43 0.95 3.62 0.95 3.58 0.98 

มาก 

  8 ทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นใน

สังคม 
3.26 0.87 3.25 0.82 3.37 0.79 3.31 0.83 

ปาน

กลาง 

  9 นําความรูไปพัฒนาชุมชน 
2.99 0.98 3.00 0.85 3.15 0.83 3.06 0.86 

ปาน

กลาง 

  10 มีความภูมิใจในสังคมที่ตน

อาศัยอยู 
3.60 1.04 3.45 0.84 3.86 1.02 3.70 1.02 

มาก 

เฉล่ีย 3.32 0.71 3.21 0.74 3.47 0.64 3.38 0.69 
ปาน

กลาง 

 

4.2.8  จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่

เปนจริงของนักเรียน ดานความเปนไทย  โดยภาพรวม มีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูระดับ  “มาก” 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับ “ มาก ”  อยู  3 ขอ  เรียง

ตามลําดับคือ  ภูมิใจในความเปนไทย  (คาเฉล่ีย 4.00) รักภาษาไทย (คาเฉล่ีย 3.74)  ใช

ภาษาไทยไดอยางถูกตอง(คาเฉลี่ย 3.63) สวนที่เหลืออีก 6 ขอ  อยูในระดับ  “ปานกลาง” เรียง

ตามลําดับคือ  อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย (คาเฉล่ีย 3.42)  อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(คาเฉลี่ย 3.41)  สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมไทย (คาเฉลี่ย 3.40) มีความรูเก่ียวกับ
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ประเพณี (คาเฉล่ีย3.35) มีมารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (คาเฉลี่ย3.33)  รูจักใช 

หวงแหน และสงเสริมภูมิปญญาไทย (คาเฉลี่ย 3.33)  ดังตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ดาน  

 ความเปนไทย จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
ดานความเปนไทย 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

  1 ใชภาษาไทยไดอยาง

ถูกตอง 
3.57 0.96 3.39 0.98 3.74 0.94 3.63 0.96 

มาก 

  2 สืบสานและถายทอด

วัฒนธรรมไทย 
3.28 0.93 3.32 0.92 3.54 0.89 3.40 0.92 

ปาน

กลาง 

  3 อนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 
3.32 0.95 3.32 0.93 3.55 0.92 3.42 0.94 

ปาน

กลาง 

  4 มีมารยาทตาม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย 

3.26 0.95 3.16 0.92 3.45 0.88 3.33 0.92 

ปาน

กลาง 

  5 รูจักใช หวงแหน และ

สงเสริมภูมิปญญาไทย 
3.25 0.92 3.04 0.86 3.49 0.91 3.33 0.92 

ปาน

กลาง 

  6 อนุรักษวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
3.29 0.93 3.24 0.91 3.58 0.88 3.41 0.91 

ปาน

กลาง 

  7 รักภาษาไทย 3.62 1.03 3.39 0.91 3.96 0.95 3.74 1.00 มาก 

  8 มีความรูเก่ียวกับ

ประเพณี 
3.25 0.94 3.24 0.94 3.47 0.89 3.35 0.92 

ปาน

กลาง 

  9 ภูมิใจในความเปนไทย 3.89 1.17 3.53 1.00 4.23 0.99 4.00 1.10 มาก 

เฉล่ีย 3.41 0.79 3.29 0.83 3.67 0.70 3.51 0.77 มาก 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็น

ของ ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

4.3.1 จากการศึกษาความคิดเห็นของ  ผูปกครอง ครู และนักเรียน โดยภาพรวมพบวา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 4.47) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงตามลําดับ คือ ดานความเปนไทย  (คาเฉล่ีย 4.59)   ดานสุขภาพ  (คาเฉล่ีย4.56)    ดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  (คาเฉล่ีย 4.48)  ดานลักษณะนิสัยและความ

ประพฤติ (คาเฉลี่ย4.44)  ดานความรูความสามารถ  (คาเฉลี่ย 4.41)  ดานเทคโนโลยี 

(คาเฉลี่ย 4.40)    ดานทักษะการประกอบอาชีพ  (คาเฉลี่ย 4.36)   ดังตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 14  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล คุณลักษณะที่พึง  

           ประสงคของนักเรียน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

 

4.3.2 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ  โดยภาพรวม  มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอยูระดับ  “มาก” เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดบั    

“มากที่สุด”  อยู  4 ขอ   เรียงตามลําดบัคือ ชวยแบงเบาภาระของพอแม (คาเฉลีย่4.62)  เช่ือ

ฟง พอ แม ครู อาจารย (คาเฉลี่ย4.55)  มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน  (คาเฉลี่ย4.50) ใฝรู

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

 1 
ดานลักษณะนิสัยและ

ความประพฤติ 
4.46 0.52 4.53 0.56 4.40 0.54 4.44 0.53 มาก 

 2 ดานสุขภาพ 4.58 0.49 4.63 0.49 4.53 0.50 4.56 0.50 
มาก

ที่สุด 

 3 
ดานความรู

ความสามารถ 
4.45 0.56 4.47 0.52 4.36 0.61 4.41 0.58 มาก 

 4 
ดานทักษะการประกอบ

อาชีพ 
4.38 0.59 4.37 0.65 4.34 0.64 4.36 0.62 มาก 

 5 ดานเทคโนโลยี 4.46 0.58 4.45 0.60 4.34 0.63 4.40 0.61 มาก 

 6 
ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสวนรวม 
4.50 0.53 4.60 0.51 4.44 0.54 4.48 0.53 มาก 

 7 ดานความเปนไทย 4.61 0.47 4.68 0.52 4.56 0.53 4.59 0.51 
มาก

ที่สุด 

รวม 4.49 0.46 4.53 0.44 4.42 0.49 4.47 0.47 มาก 
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ใฝเรียน (คาเฉล่ีย4.50)   สวนที่เหลืออีก 20 ขอ  อยูในระดบั “ มาก”  เรียงตามลําดบัคือ  สู

งาน  และทํางานรวมกับผูอ่ืนได (คาเฉลี่ย4.48)    มีมารยาทด ี (คาเฉล่ีย 4.48)  มีความ

กระตือรือรน (คาเฉลี่ย4.47)  รูจักปรับปรุงตนเอง (คาเฉลี่ย 4.47)  อดทน (คาเฉล่ีย  4.45)   

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน (คาเฉลี่ย 4.44)   ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (คาเฉลี่ย 4.43)  มี

มนุษยสัมพันธ (คาเฉลี่ย 4.43)  มีน้ําใจโอบออมอารี (คาเฉลี่ย 4.43)   ขยันหมั่นเพียร 

(คาเฉลี่ย 4.43)  มีวินัยในตัวเอง (คาเฉล่ีย 4.43)  ตรงตอเวลา  (คาเฉลี่ย4.42) มีความ

รับผิดชอบ  (คาเฉลี่ย 4.41)  พูดจาไพเราะ (คาเฉลี่ย 4.40)    เช่ือมั่นตัวเอง (คาเฉลี่ย 4.39)

ประหยัด  (คาเฉลี่ย 4.38)  มีวิจารณญาณในการตัดสนิใจ  (คาเฉลี่ย 4.37)  กลาคิด กลา

แสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง (คาเฉลี่ย  4.37)  กลาเผชิญปญหา (คาเฉล่ีย  4.36)  เปนผูนาํทีด่ี 

(คาเฉลี่ย 4.34)  ดังตารางที่  15 

 

ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน   

ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ 

ที่ 

ดานลักษณะนิสัยและ

ความประพฤติ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

 1 ใฝรูใฝเรียน 4.55 0.68 4.49 0.76 4.46 0.70 4.50 0.70 มากที่สุด 

 2 มีความรับผิดชอบ 4.48 0.69 4.47 0.78 4.32 0.77 4.41 0.74 มาก 

 3 มีวินัยในตัวเอง 4.45 0.73 4.53 0.72 4.39 0.71 4.43 0.72 มาก 

 4 กลาคิด กลาแสดงออก

ในสิ่งท่ีถูกตอง 

4.43 0.75 4.57 0.66 4.27 0.83 4.37 0.78 มาก 

 5 อดทน 4.46 0.71 4.43 0.74 4.44 0.73 4.45 0.72 มาก 

 6 ขยันหมั่นเพียร 4.45 0.74 4.51 0.74 4.39 0.71 4.43 0.73 มาก 

 7 มีสัมมาคารวะ ออนนอม

ถอมตน 

4.51 0.68 4.60 0.62 4.46 0.67 4.50 0.67 มากที่สุด 

 8 กลาเผชิญปญหา 4.38 0.71 4.43 0.81 4.32 0.74 4.36 0.74 มาก 

 9 มีน้ําใจโอบออมอารี 4.44 0.75 4.49 0.81 4.39 0.72 4.43 0.74 มาก 

10 มีมารยาทดี 4.52 0.67 4.65 0.65 4.41 0.75 4.48 0.71 มาก 

 



 

67

ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

 ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ (ตอ) 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ 

ที่ 

ดานลักษณะนิสัยและ

ความประพฤติ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

11 ตรงตอเวลา 4.45 0.71 4.61 0.63 4.33 0.77 4.42 0.73 มาก 

12 มีมนุษยสัมพันธ 4.42 0.72 4.56 0.64 4.40 0.73 4.43 0.72 มาก 

13 ประหยัด 4.41 0.76 4.43 0.77 4.34 0.82 4.38 0.79 มาก 

14 เชื่อม่ันตัวเอง 4.38 0.76 4.47 0.76 4.39 0.74 4.39 0.75 มาก 

15 มีวิจารณญาณในการ

ตัดสินใจ 

4.37 0.76 4.51 0.74 4.34 0.78 4.37 0.77 มาก 

16 พูดจาไพเราะ 4.40 0.74 4.57 0.76 4.35 0.81 4.40 0.77 มาก 

17 ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

4.48 0.71 4.56 0.70 4.35 0.79 4.43 0.75 มาก 

18 เชื่อฟง พอ แม ครู 

อาจารย 

4.51 0.71 4.65 0.67 4.55 0.67 4.55 0.69 มากที่สุด 

19 สูงาน  และทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

4.49 0.71 4.57 0.74 4.44 0.68 4.48 0.70 มาก 

20 รูจักปรับปรุงตนเอง 4.48 0.70 4.59 0.68 4.44 0.69 4.47 0.69 มาก 

21 มีความกระตือรือรน 4.49 0.73 4.48 0.79 4.44 0.75 4.47 0.75 มาก 

22 ชวยแบงเบาภาระของ

พอแม 

4.62 0.61 4.57 0.66 4.63 0.55 4.62 0.59 มากที่สุด 

23 เปนผูนําที่ดี 4.40 0.75 4.44 0.64 4.62 0.80 4.34 0.77 มาก 

24 ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

4.42 0.72 4.51 0.62 4.44 0.68 4.44 0.69 มาก 

เฉล่ีย 4.46 0.52 4.53 0.56 4.40 0.54 4.44 0.53 มาก 

 

4.3.3 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานสุขภาพ  โดยภาพรวม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูระดับ  “มาก

ที่สุด” เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับ “ มากที่สุด ”  อยู  7 

ขอ  ไมติดยาเสพติดใหโทษ (คาเฉล่ีย 4.75)   สุขภาพรางกายแข็งแรง  (คาเฉล่ีย 4.66)  รักษา

ความสะอาด (คาเฉล่ีย4.59)   รูจักวิธีดูแลตนเองดานความปลอดภัย  (คาเฉล่ีย 4.55)  ไมเปน

โรคภัยไขเจ็บ (คาเฉลี่ย 4.51) น้ําหนักสวนสูงไดมาตรฐาน   (คาเฉล่ีย 4.50)  บุคลิกภาพดี  

(คาเฉลี่ย 4.50)      สวนที่เหลืออีก 1 ขอ อยูในระดับ “ มาก”   มีความรูเร่ืองการบริโภคอาหาร

ที่มีประโยชน   (คาเฉลี่ย  4.45)  ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน     

ดานสุขภาพ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
ดานสุขภาพ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

  1 สุขภาพรางกายแข็งแรง 4.65 0.63 4.86 0.55 4.66 0.57 4.66 0.59 มากที่สุด 

  2 ไมติดยาเสพติด 4.77 0.60 4.76 0.57 4.74 0.71 4.75 0.65 มากที่สุด 

  3 น้ําหนักสวนสูงได

มาตรฐาน 
4.53 0.67 4.57 0.60 4.45 0.74 4.50 0.70 มากที่สุด 

  4 บุคลิกภาพดี 4.51 0.68 4.59 0.59 4.48 0.70 4.50 0.68 มากที่สุด 

  5 มีความรูเรื่องการบริโภค

อาหารที่มีประโยชน 
4.45 0.70 4.56 0.64 4.42 0.74 4.45 0.71 มาก 

  6 ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ 4.55 0.74 4.68 0.55 4.43 0.77 4.51 0.74 มากที่สุด 

  7 รักษาความสะอาด 4.63 0.65 4.57 0.62 4.55 0.66 4.59 0.65 มากที่สุด 

  8 รู จักวิ ธีดูแลตนเองดาน

ความปลอดภัย 
4.56 0.67 4.64 0.54 4.51 0.68 4.55 0.66 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.58 0.49 4.63 0.49 4.53 0.50 4.56 0.50 มากที่สุด 

 

4.3.4 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานความรูความสามารถ โดยภาพรวม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูระดับ  

“มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับ “ มากที่สุด ”  อยู  

2 ขอ   เรียงตามลําดับ คือ   ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (คาเฉล่ีย 4.55 )   สามารถ

เลนกีฬาที่ตนเองชอบได  (คาเฉล่ีย4.53  )   สวนที่เหลืออีก 8 ขอ  อยูในระดับ “ มาก”   มี

ความรูรอบตัว (คาเฉล่ีย 4.43 )     คิดเปน  ทําเปน แกไขปญหาเปน  (คาเฉล่ีย 4.41 )    

สามารถบูรณาการความรูมาใชในชีวิตประจําวัน  (คาเฉลี่ย 4.40 )     สามารถวิเคราะห

สถานการณตางๆได  (คาเฉล่ีย 4.40 )     มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   (คาเฉล่ีย 4.38 )     มี

ความรูดานเทคโนโลยี  (คาเฉล่ีย4.36  )     สามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร

(คาเฉลี่ย 4.33 )    มีความเปนเลิศทางวิชาการ (คาเฉลี่ย 4.33 )  ดังตารางที่  17 
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ตารางที่ 17  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

       ดานความรูความสามารถ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 

ดานความรู

ความสามารถ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

  1 มีความรูดานเทคโนโลยี 4.44 0.76 4.45 0.64 4.25 0.84 4.36 0.79 มาก 

  2 คิดเปน  ทําเปน แกไข

ปญหาเปน 
4.46 0.73 4.52 0.64 4.33 0.78 4.41 0.75 

มาก 

  3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.44 0.71 4.43 0.74 4.32 0.82 4.38 0.76 มาก 

  4 สามารถใช

ภาษาตางประเทศเพื่อการ

สื่อสาร 

4.42 0.79 4.41 0.70 4.22 0.95 4.33 0.86 

มาก 

  5 สามารถบูรณาการความรู

มาใชในชีวิตประจําวัน 
4.41 0.78 4.48 0.68 4.38 0.78 4.40 0.77 

มาก 

  6 สามารถวิเคราะห

สถานการณตางๆได 
4.45 0.69 4.37 0.71 4.36 0.76 4.40 0.73 

มาก 

  7 สามารถเลนกีฬาท่ีตนเอง

ชอบได 
4.50 0.66 4.59 0.57 4.54 0.65 4.53 0.65 

มากท่ีสุด 

  8 ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง

มีความสุข 
4.57 0.62 4.60 0.62 4.53 0.63 4.55 0.62 

มากท่ีสุด 

  9 มีความรูรอบตัว 4.47 0.69 4.44 0.74 4.40 0.75 4.43 0.72 มาก 

 10 มีความเปนเลิศทาง

วิชาการ 
4.37 0.77 4.41 0.70 4.27 0.86 4.33 0.80 

มาก 

เฉล่ีย 4.45 0.56 4.47 0.52 4.36 0.61 4.41 0.58 มาก 

 

4.3.5 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานทักษะการประกอบอาชีพ  โดยภาพรวม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค อยู

ในระดับ “มาก”  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ “มาก”  เรียงตามลําดับคือ  มี

ทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม (คาเฉล่ีย 4.37)    รูจักอาชีพที่หลากหลาย (คาเฉล่ีย 4.37)    

ใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพ (คาเฉล่ีย 4.36)  มีจิตสํานึกไมยึดติดตอ

อาชีพที่คิดวาโกหรูรํ่ารวย (คาเฉลี่ย 4.34)   ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน    

                 ดานทักษะการประกอบอาชีพ จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 

ดานทักษะการประกอบ

อาชีพ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

   1 ใชภูมิปญญาทองถ่ินเปน

พ้ืนฐานในการพัฒนา

อาชีพ 

4.36 0.73 4.47 0.68 4.34 0.79 4.36 0.75 มาก 

  2 มีจิตสํานึกไมยึดติดตอ

อาชีพที่คิดวาโกหรูร่ํารวย 
4.35 0.73 4.27 0.79 4.35 0.76 4.34 0.75 มาก 

  3 รูจักอาชีพท่ีหลากหลาย 4.41 0.69 4.36 0.69 4.35 0.74 4.37 0.72 มาก 

  4 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ

เกษตรกรรม 
4.41 0.70 4.39 0.70 4.33 0.76 4.37 0.73 มาก 

เฉล่ีย 4.38 0.59 4.37 0.65 4.34 0.64 4.36 0.62 มาก 

 

4.3.6 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวม   มีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวมและ

รายขออยูในระดับ “ มาก ”  เรียงตามลําดับคือ    ใชอินเตอรเน็ตได  (คาเฉล่ีย 4.46)    เรียนรู

เทคโนโลยีที่ทันสมัยได (คาเฉล่ีย 4.41)  ใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  (คาเฉล่ีย

4.41) ใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตอง (คาเฉลี่ย4.40) นําเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองได  (คาเฉล่ีย

4.39)  กาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย 4.38)   นําเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาความรูและแสวงหาความรู  (คาเฉลี่ย 4.36)   ดังตารางที่  19 
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ตารางที่  19  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  

 ดานเทคโนโลยี จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
ดานเทคโนโลยี 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

 1 นําเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาความรูและแสวงหา

ความรู 

4.43 0.65 4.36 0.69 4.28 0.79 4.36 0.73 มาก 

 2 ใชเทคโนโลยีในทางที่

ถูกตอง 
4.48 0.68 4.37 0.75 4.34 0.75 4.40 0.72 มาก 

 3 ใชคอมพิวเตอรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.49 0.68 4.41 0.72 4.34 0.75 4.41 0.72 มาก 

 4 กาวทันการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 
4.45 0.71 4.44 0.74 4.31 0.77 4.38 0.74 มาก 

 5 ใชอินเตอรเน็ตได 4.48 0.72 4.55 0.58 4.42 0.76 4.46 0.72 มาก 

 6 เรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ได 
4.44 0.73 4.52 0.62 4.35 0.75 4.41 0.73 มาก 

 7 นําเทคโนโลยีมาพัฒนา

ตนเองได 
4.43 0.75 4.51 0.64 4.32 0.76 4.39 0.75 มาก 

เฉล่ีย 4.46 0.58 4.45 0.60 4.34 0.63 4.40 0.61 มาก 

 

4.3.7 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  โดยภาพรวม  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงคอยูระดับ  “มาก” เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคอยูในระดับ “ มากที่สุด ”  อยู  3 ขอ   เรียงตามลําดับ คือ    มีความภูมิใจในสังคมที่ตน

อาศัยอยู  (คาเฉล่ีย 4.59)    ไมสรางปญหาและเปนภาระกับสังคม (คาเฉล่ีย 4.57)  อนุรักษ

และใชส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.52) สวนที่เหลืออีก 7 ขอ อยูในระดับ 

“มาก”  เรียงตามลําดับคือ  ดูแลรักษาทรัพยสินของสวนรวม (คาเฉล่ีย 4.49)  มีจิตสํานึกในการ

ชวยเหลือชุมชน (คาเฉล่ีย 4.48)   ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม  (คาเฉล่ีย 4.46)   ทันตอ

เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม  (คาเฉล่ีย 4.45)   มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและทองถ่ิน 

(คาเฉลี่ย 4.44)  ชวยเหลือชุมชน (คาเฉล่ีย 4.43)   นําความรูไปพัฒนาชุมชน (คาเฉล่ีย 4.41)   

ดังตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน   

  ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 

ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและการมีสวน

รวม X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

   1 ชวยเหลือชุมชน 4.43 0.74 4.63 0.61 4.38 0.74 4.43 0.73 มาก 

  2 ทําตนใหเปนประโยชน

ตอสังคม 
4.45 0.72 4.61 0.54 4.43 0.71 4.46 0.70 

มาก 

  3 ดูแลรักษาทรัพยสินของ

สวนรวม 
4.48 0.68 4.64 0.51 4.45 0.67 4.49 0.66 

มาก 

  4 มีสวนรวมในกิจกรรม

ของชุมชนและทองถ่ิน 
4.44 0.70 4.55 0.66 4.42 0.72 4.44 0.71 

มาก 

  5 มีจิตสํานึกในการ

ชวยเหลือชุมชน 
4.49 0.69 4.56 0.60 4.45 0.69 4.48 0.68 

มาก 

  6 อนุรักษและใช

สิ่งแวดลอมใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

4.52 0.65 4.63 0.59 4.48 0.68 4.52 0.66 

มากที่สุด 

  7 ไมสรางปญหาและเปน

ภาระกับสังคม 
4.59 0.70 4.65 0.63 4.53 0.66 4.57 0.68 

มากที่สุด 

  8 ทันตอเหตุการณที่

เกิดขึ้นในสังคม 
4.53 0.68 4.49 0.67 4.36 0.77 4.45 0.72 

มาก 

  9 นําความรูไปพัฒนา

ชุมชน 
4.45 0.68 4.59 0.62 4.32 0.78 4.41 0.72 

มาก 

 10 มีความภูมิใจในสังคมที่

ตนอาศัยอยู 
4.62 0.60 4.61 0.59 4.56 0.66 4.59 0.62 

มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.50 0.53 4.60 0.51 4.44 0.54 4.48 0.53 มาก 

 

4.3.8 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบวาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานความเปนไทย  โดยภาพรวม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวม

และรายขออยูในระดับ “ มากที่สุด ”  เรียงตามลําดับคือ ภูมิใจในความเปนไทย (คาเฉลี่ย 4.76)     

รักภาษาไทย (คาเฉล่ีย 4.66)    ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง (คาเฉล่ีย 4.66)  สืบสานและ

ถายทอดวัฒนธรรมไทย  (คาเฉลี่ย 4.56)     มีความรูเกี่ยวกับประเพณี (คาเฉลี่ย4.55)    

อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน (คาเฉล่ีย 4.55)     รูจักใช หวงแหน และสงเสริมภูมิปญญาไทย 

(คาเฉล่ีย 4.54)    อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย   (คาเฉล่ีย 4.54)    มีมารยาทตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  (คาเฉลี่ย 4.53)  ดังตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

ดานความเปนไทย จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
ดานความเปนไทย 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

  1 ใชภาษาไทยไดอยาง

ถูกตอง 
4.66 0.59 4.73 0.58 4.64 0.61 4.66 0.60 

มาก

ที่สุด 

  2 สืบสานและถายทอด

วัฒนธรรมไทย 
4.57 0.62 4.68 0.64 4.53 0.66 4.56 0.64 

มาก

ที่สุด 

  3 อนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 
4.57 0.66 4.65 0.67 4.48 0.74 4.54 0.70 

มาก

ที่สุด 

  4 มีมารยาทตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

4.55 0.63 4.67 0.60 4.47 0.73 4.53 0.68 

มาก

ที่สุด 

  5   รูจักใช หวงแหน และ

สงเสริมภูมิปญญาไทย 
4.55 0.63 4.63 0.61 4.51 0.72 4.54 0.67 

มาก

ที่สุด 

  6 อนุรักษวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
4.58 0.61 4.64 0.58 4.49 0.70 4.55 0.65 

มาก

ที่สุด 

  7 รักภาษาไทย 
4.66 0.57 4.69 0.59 4.64 0.59 4.66 0.58 

มาก

ที่สุด 

  8 มีความรูเก่ียวกับประเพณี 
4.59 0.61 4.64 0.56 4.49 0.70 4.55 0.65 

มาก

ที่สุด 

  9 ภูมิใจในความเปนไทย 
4.73 0.52 4.75 0.47 4.79 0.50 4.76 0.51 

มาก

ที่สุด 

เฉล่ีย 4.61 0.47 4.68 0.52 4.56 0.53 4.59 0.51 
มาก

ที่สุด 

 

4.4  ผลการวิเคราะหขอมูล  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน  จากผูตอบ

แบบสอบถามที่มีฐานะแตกตางกัน   

4.4.1 จากการทดสอบสัดสวนของความคดิเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง  โดยภาพรวม 

ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคดิเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยมีคา  P = 0.002 โดยผูปกครองมี

ความคดิเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คดิเปนรอยละ 52.1 ครูมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง

มากที่สุด  คดิเปนรอยละ 61.7  และนักเรียนมีความคดิเห็นระดบัมากมากที่สุด  คดิเปนรอยละ  

48.1  ดังตารางที่ 22 
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ตารางที่  22  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่เปนจริงโดย  

ภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 26 9.1 8 10.7 12 4.1 

ปานกลาง 149 52.1 47 62.7 141 47.8 

มาก 111 38.8 20 26.7 142 48.1 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.002* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.42  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง ดานลักษณะ

นิสัยและความประพฤติ โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวน

ความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

โดยมีคา  P = 0.000  โดยผูปกครองมีความคิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 

52.8  ครูมีความคิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 69.3  และนักเรียนมีความ

คิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  56.3  ดังตารางที่ 23 

 

ตารางที่  23  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่เปนจริงดาน 

                  ลักษณะนิสัยและความประพฤติ  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับ 

                  สถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 30 10.5 12 16.0 13 4.4 

ปานกลาง 151 52.8 52 69.3 166 56.3 

มาก 105 36.7 11 14.7 116 39.3 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  

chi-square 

P = 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.4.3  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง ดานสุขภาพ 

โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ 

ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมีคา  P = 0.056 ดงัตารางที่ 24 
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ตารางที่  24  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่เปนจริงดาน  

สุขภาพ  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 21 7.3 3 4.0 12 4.1 

ปานกลาง 78 27.3 25 33.3 63 21.4 

มาก 154 53.8 37 49.3 191 64.7 

มากที่สุด 33 11.5 10 13.3 29 9.8 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.056 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.4.4   จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง ดานความรู

ความสามารถ โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็น

แตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยมีคา  P = 

0.000 โดยผูปกครองมีความคิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 58.0  ครูมีความ

คิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 58.7  และนักเรียนมีความคิดเห็นระดับปาน

กลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  62.7  ดังตารางที่ 25 

 

ตารางที่  25  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพนัธตามคุณลักษณะที่เปนจริงดาน 

ความรูความสามารถ  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดาน

ฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 41 14.3 16 21.3 14 4.7 

ปานกลาง 166 58.0 44 58.7 185 62.7 

มาก 79 27.6 15 20.0 96 32.5 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.4.5   จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง ดานทักษะการ

ประกอบอาชีพ โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความ

คิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยมีคา  

P =0.000 โดยผูปกครองมีความคิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 47.9  ครูมี

ความคิดเห็นระดับมากมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 41.3  และนักเรียนมีความคิดเห็นระดับมาก

มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  50.5  ดังตารางที่ 26 

 

ตารางที่  26  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่เปนจริงดาน 

ทักษะการประกอบอาชีพ โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพ  

ดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 33 11.5 16 21.3 17 5.8 

ปานกลาง 137 47.9 28 37.3 129 43.7 

มาก 116 40.6 31 41.3 149 50.5 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.4.6   จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง ดาน

เทคโนโลยี โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแต

ละระดับ ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยมีคา  P = 

0.000  โดยผูปกครองมีความคิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 45.1  ครูมีความ

คิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 46.7  และนักเรียนมีความคิดเห็นระดับปาน

กลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  52.5   ดังตารางที่ 27   
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ตารางที่  27  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่เปนจริงดาน 

เทคโนโลยี โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 65 22.7 21 28.0 32 10.8 

ปานกลาง 129 45.1 35 46.7 155 52.5 

มาก 92 32.2 19 25.3 108 36.6 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.4.7  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง ดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  

พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  0.05   โดยมีคา  P = 0.001   โดยผูปกครองมีความคิดเห็นระดับมากมากที่สุด  คิดเปน

รอยละ 45.1  ครูมีความคิดเห็นระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 50.7  และนักเรียนมี

ความคิดเห็นระดับมากมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  54.9  ดังตารางที่ 28 

 

ตารางที่  28  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่เปนจริงดาน 

ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  โดยภาพรวมระหวางระดับความ 

ตองการกับสถานภาพดานฐานะ 

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 36 12.6 12 16.0 17 5.8 

ปานกลาง 121 42.3 38 50.7 116 39.3 

มาก 129 45.1 25 33.3 162 54.9 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.001* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.4.8  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง ดานความเปน

ไทย  โดยภาพรวม ของกลุม ผูปกครอง ครู และ นักเรียน พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ 

ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยมีคา  P = 0.000 โดย

ผูปกครองมีความคิดเห็นระดับมากมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 42.7  ครูมีความคิดเห็นระดับปาน

กลางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 37.3  และนักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากมากที่สุด  คิดเปน

รอยละ 53.6  ดังตารางที่ 29 

     

ตารางที่  29  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่เปนจริงดาน 

ความเปนไทย  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดานฐานะ   
 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 37 12.9 14 18.7 19 6.4 

ปานกลาง 110 38.5 28 37.3 85 28.8 

มาก 122 42.7 27 36.0 158 53.6 

มากที่สุด 17 5.9 6 8.0 33 11.2 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูล  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักเรียน  จากผูตอบ

แบบสอบถามที่มีฐานะแตกตางกัน   

4.5.1  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดย

ภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของ

ทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมีคา  P = 0.400   ดังตารางที่ 30 

 

ตารางที่  30  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 12 4.2 2 2.7 16 5.4 

มาก 110 38.5 27 36.0 128 43.4 

มากที่สุด 164 57.3 46 61.3 151 51.2 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.400 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  4.5.2  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดาน

ลักษณะนิสัยและความประพฤติ  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวา

สัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมี

คา  P = 0.253   ดังตารางที่ 31 

 

ตารางที่  31   แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับ

สถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 18 6.3 6 8.0 22 7.5 

มาก 108 37.8 19 25.3 115 39.0 

มากที่สุด 160 55.9 50 66.7 158 53.6 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.253 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 4.5.3  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดาน

สุขภาพ  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละ

ระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมีคา  P = 0.629  ดังตารางที่ 

32 

 

ตารางที่  32   แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ดานสุขภาพ  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 8 2.8 2 2.7 13 4.4 

มาก 80 28.0 21 28.0 93 31.5 

มากที่สุด 198 69.2 52 69.3 189 64.1 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.629 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.5.4 จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานความรู

ความสามารถ  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความ

คิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมีคา  P = 

0.382  ดังตารางที่ 33 

 

ตารางที่  33   แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานความรูความสามารถ  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพ

ดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 21 7.3 4 5.3 31 10.5 

มาก 95 33.2 30 40.0 103 34.9 

มากที่สุด 170 59.4 41 54.7 161 54.6 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.382 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.5.5  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานทักษะ

การประกอบอาชีพ  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความ

คิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมีคา  P =0.927 

ดังตารางที่ 34 

 

ตารางที่  34   แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานทักษะการประกอบอาชีพ โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับ

สถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 24 8.4 6 8.0 30 10.2 

มาก 110 38.5 30 40.0 108 36.6 

มากที่สุด 152 53.1 39 52.0 157 53.2 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.927 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.5.6  จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดาน

เทคโนโลยี  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็น

แตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมีคา     P = 0.560  ดัง

ตารางที่ 35 

  

ตารางที่  35   แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานเทคโนโลยี โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 25 8.7 7 9.3 35 11.9 

มาก 104 36.4 27 36.0 116 39.3 

มากที่สุด 157 54.9 41 54.7 144 48.8 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.560 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 

4.5.7 จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  

พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   

โดยมีคา  P = 0. 327  ดังตารางที่ 36 

 

ตารางที่  36   แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  โดยภาพรวมระหวางระดับความ

ตองการกับสถานภาพดานฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 14 4.9 2 2.7 17 5.8 

มาก 100 35.0 21 28.0 112 38.0 

มากที่สุด 172 60.1 52 69.3 166 56.3 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.327 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



 

82

4.5.8 จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานความ

เปนไทย  โดยภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแต

ละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   โดยมีคา  P = 0.584  ดงั

ตารางที่ 37 

 

ตารางที่  37   แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดานความเปนไทย  โดยภาพรวมระหวางระดับความตองการกับสถานภาพดาน

ฐานะ   

 

ผูปกครอง ครู นักเรียน ระดับความ

ตองการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 13 4.5 3 4.0 18 6.1 

มาก 85 29.7 17 22.7 88 29.8 

มากที่สุด 188 65.7 55 73.3 189 64.1 

รวม 286 100.0 75 100.0 295 100.0 

Pearson  chi-

square 

P = 0.584 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  

ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.6.1   จากการศึกษาความคิดเห็นของ  ผูปกครอง ครู และนักเรียน โดยภาพรวมพบวา

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับมาก  (คาเฉล่ีย 3.75) เรียง

ตามลําดับ คือ ดานการจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆ (คาเฉล่ีย 3.76 )   ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน (คาเฉลี่ย 3.74)  ดังตารางที่  38 

 

ตารางที่ 38   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล แนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม 
ขอ

ที่ 
แนวทางการพฒันา 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แปล

ผล 

1 ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3.73 0.62 4.04 0.62 3.66 0.55 3.74 0.60 มาก 

2 ดานการจัดกิจกรรมเสริม

อ่ืนๆ 

3.77 0.67 4.15 0.59 3.66 0.66 3.76 0.67 มาก 

รวม 3.75 0.60 4.10 0.56 3.66 0.55 3.75 0.59 มาก 
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4.6.2  จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวาแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวม

และรายขออยูในระดับ “ มาก ”  เรียงตามลําดับคือ  การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

(คาเฉลี่ย3.99)  กิจกรรมสงเสริมการอาน (คาเฉล่ีย3.95)   กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี  (คาเฉล่ีย 

3.80)    การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน  (คาเฉล่ีย 3.73)   การเขาคายวิชาการ (คาเฉลี่ย 

3.71)   การเขาคายคุณธรรม (คาเฉลี่ย 3.69)   สอนโดยการใชกระบวนการกลุมกิจกรรม

โครงการ  (คาเฉล่ีย3.63 )  กิจกรรมโครงการ(คาเฉลี่ย  3.62)   การแสดงบทบาทสมมุติ 

(คาเฉลี่ย 3.51)   ดังตารางที่   39 

 

ตารางที่ 39  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม ขอที ่
ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

1 การแสดงบทบาทสมมุติ 3.54 0.82 3.51 1.07 3.47 0.78 3.51 0.83 มาก 

2 การเขาคายคุณธรรม 3.70 0.88 4.03 0.82 3.59 0.87 3.69 0.88 มาก 

3 การเขาคายวิชาการ 3.77 0.93 4.11 0.85 3.56 0.92 3.71 0.93 มาก 

4 การใชเทคโนโลยีในการ

สืบคนขอมูล 
3.89 0.97 4.24 0.80 4.03 1.91 3.99 1.46 มาก 

5 กิจกรรมสงเสริมการอาน 3.95 0.88 4.40 0.66 3.84 0.85 3.95 0.86 มาก 

6 กิจกรรมโครงการ 3.62 0.96 3.99 0.95 3.53 0.82 3.62 0.91 มาก 

7 สอนโดยการใช

กระบวนการกลุม 
3.63 0.94 3.96 0.98 3.54 0.82 3.63 0.90 มาก 

8 การศึกษาจากแหลง

เรียนรูในชุมชน 
3.74 0.89 4.09 0.79 3.63 0.90 3.73 0.90 มาก 

9 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 3.73 0.99 4.04 0.88 3.80 0.95 3.80 0.96 มาก 

เฉล่ีย 3.73 0.62 4.04 0.62 3.66 0.55 3.74 0.60 มาก 

 

4.6.3  จากการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวาแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ โดยภาพรวมอยูระดบั  

“มาก” เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับ 

“มาก ”  อยู  10 ขอ   เรียงตามลําดับ คือ กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม (คาเฉล่ีย 4.10)   

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด (คาเฉล่ีย 4.09)   กิจกรรมกีฬา(คาเฉล่ีย4.00 )    กิจกรรม

การออมทรัพย (คาเฉลี่ย 3.83)  กิจกรรมวิถีพุทธ (คาเฉลี่ย 3.76) กิจกรรมดนตรี (คาเฉลี่ย 
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3.76)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (คาเฉล่ีย 3.74) การประชุมผูปกครอง (คาเฉลี่ย 3.70)   

กิจกรรมการเยี่ยมบาน (คาเฉลี่ย 3.70)   การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน (คาเฉล่ีย 3.69)   สวนที่

เหลืออีก 1 ขอ  อยูในระดับ  “ปานกลาง”   กิจกรรมแมไมมวยไทย (คาเฉลี่ย 3.01)    ดังตาราง

ที่   40 

 

ตารางที่ 40   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน ดานการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ  ตามความคิดเห็นของผูตอบ 

แบบสอบถามทั้งหมด   

 

ระดับความตองการ 

ผูปกครอง ครู นักเรียน รวม ขอที ่
ดานการจัดกิจกรรม

เสริมอื่น ๆ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
แปลผล 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.76 0.89 4.05 0.97 3.63 0.89 3.74 0.91 มาก 

2 กิจกรรมกีฬา 3.95 0.97 4.27 0.76 3.98 0.95 4.00 0.95 มาก 

3 กิจกรรมดนตรี 3.66 1.07 4.35 0.78 3.71 1.08 3.76 1.06 มาก 

4 กิจกรรมแมไมมวยไทย 3.02 1.14 3.31 1.07 2.93 1.18 3.01 1.16 ปานกลาง 

5 การจัดกิจกรรมรวมกับ

ชุมชน 
3.72 0.94 4.11 0.85 3.56 0.97 3.69 0.95 มาก 

6 กิจกรรมรณรงคตอตาน

ยาเสพติด 
4.10 0.91 4.28 0.81 4.03 099 4.09 0.94 มาก 

7 กิจกรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
4.14 0.84 4.39 0.73 3.99 0.90 4.10 0.86 มาก 

8 กิจกรรมการเยี่ยมบาน 3.71 0.96 4.36 0.73 3.53 1.01 3.70 0.99 มาก 

9 การประชุมผูปกครอง 3.66 1.02 4.28 0.67 3.59 1.02 3.70 1.00 มาก 

10 กิจกรรมวิถีพุทธ 3.77 0.99 4.15 0.87 3.6 0.90 3.76 0.95 มาก 

11 กิจกรรมการออมทรัพย 3.94 0.91 4.16 0.87 3.64 0.96 3.83 0.95 มาก 

เฉล่ีย 3.77 0.67 4.15 0.59 3.66 0.66 3.76 0.67 มาก 

 

4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยสรุปได ดังนี้ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยากใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนควรรวมมือกัน

รณรงคปลูกฝงและสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในดานตางๆ ดังนี้ 1) ความเปน

ไทย อยากใหนักเรียนสืบสานและมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย การพูด การเขียน

ภาษาไทยไดถูกตอง การแสดงความเคารพแบบไทย 2) ความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวน

รวม อยากใหนักเรียนเปนคนที่มีความรับผิดชอบรูจักหนาที่พลเมืองที่ดี รักษาทรัพยสินที่เปนของ

สาธารณะ เขารวมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น 3) สุขภาพ ควรมีการตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ให
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ความรูเร่ืองสุขภาพอนามัย สงเสริมกีฬาทุกประเภทที่นักเรียนตองการ สนับสนุนใหมีการออก

กําลังกายเปนประจํา 4) ลักษณะนิสัยและความประพฤติ อยากใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานมี

ความประพฤติเรียบรอย มีสัมมาคารวะ 5) ความรูความสามารถ อยากใหนักเรียนมีกิจกรรม

แขงขันทักษะทางวิชาการ เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมความรูความสามารถดานตางๆไดแสดงออก

อยางเต็มที่ 6) เทคโนโลยี อยากใหนักเรียนไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการใชคอมพิวเตอร

และสงเสริมการใชอินเตอรเน็ทเพื่อการเรียนรู 7) ทักษะการประกอบอาชีพ อยากใหนักเรียนรูจัก

อาชีพที่หลากหลาย โดยการเชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูดาน

อาชีพ จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดนําความรูและทักษะในการทํางานมาหารายไดระหวางเรียน  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 

การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนใน

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) คุณลักษณะที่เปนจริงของ

นักเรียน ตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง ครู และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ผูปกครองครู และนักเรียนใน

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 3) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนตามความ

คิดเห็นของ ผูปกครอง ครู และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 4) เปรียบเทียบ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 5) แนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ซึ่งหนวยที่ใชในการ

วิเคราะหเปนปจเจกบุคคล ผูปกครอง จํานวน  295 คน  ครู จํานวน 75 คน และนักเรียนจํานวน 

295 คน รวมทั้งหมด จํานวน 665 คน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญเดิม จํานวน 4 โรงเรียน คือ

โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โรงเรียนบัวแกว

พิทยาคม ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่  2 สอบถามคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน

ในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ซึ่งครอบคลุม 7 ดาน มีทั้งหมด จํานวน 71 ขอ ตอนที่  3 

สอบถามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัด

ขอนแกน มีจํานวน 20 ขอ ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียนมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่  คารอยละ  คาเฉล่ีย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และ

คาสถิติไคสแควร  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

  5.1.1 คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง ครู และ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(คาเฉล่ีย 3.35) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานสุขภาพ  และดานความเปนไทย อยูในระดับมาก(คาเฉล่ีย 

3.51)  ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม ดานทักษะการประกอบอาชีพ  ดาน

ลักษณะนิสัยและความประพฤติ  ดานเทคโนโลยี  และดานความรูความสามารถ  อยูในระดับปาน

กลาง ( X   = 3.38,   X  = 3.28, X   = 3.27,   X  = 3.20, X  = 3.15) 
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5.1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง ครู และ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก(คาเฉลี่ย   4.47)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความเปนไทย ดานสุขภาพ อยูในระดับมากที่สุด(คาเฉลี่ย

4.59,4.56)สวนดานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม ดานลักษณะนิสัยและความ

ประพฤติ  ดานความรูความสามารถ  ดานเทคโนโลยี  และดานทักษะการประกอบอาชีพ อยูใน

ระดับมาก  ( X   = 4.48, X  = 4.44, X   = 4.41, X  = 4.40, X  = 4.36) 

   5.1.3 จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง  โดยภาพรวม 

ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยมีคา  P = 0.002 เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานสุขภาพ มีสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 สวนดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ ดานความรูความสามารถ ดานทักษะ

การประกอบอาชีพ ดานเทคโนโลยี ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม และดาน

ความเปนไทย มีสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  0.05  

5.1.4 จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดย

ภาพรวม ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของ

ทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 โดยมีคา  P = 0.400   เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ ดานสุขภาพ ดานความรูความสามารถ ดาน

ทักษะการประกอบอาชีพ ดานเทคโนโลยี ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม และ

ดานความเปนไทย มีสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับ

นัยสําคัญ  0.05  

5.1.5 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา คือการใชเทคโนโลยี

ในการสืบคนขอมูล รองลงมาคือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน  

การเขาคายวิชาการ  และการเขาคายคุณธรรม ตามลําดับ สวนดานการจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆ 

แนวทางการพัฒนาคือกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม รองลงมาคือกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการออมทรัพย กิจกรรมวิถีพุทธ และกิจกรรมดนตรี  ตามลําดับ     
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  ตามความ

คิดเห็นของผูปกครอง ครู และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ในครั้งนี้สามารถ

นํามาอภิปรายผลเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้ 

  5.2.1 คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง ครู และ 

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย  3.35)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสุขภาพ และดานความเปนไทย อยูในระดับมาก(คาเฉล่ีย 

3.67,3.51) ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม ดานทักษะการประกอบอาชีพ  

ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ  ดานเทคโนโลยี  และดานความรูความสามารถ  อยูในระดับ

ปานกลาง ( X   = 3.38,   X  = 3.28, X   = 3.27,   X  = 3.20, X  = 3.15)สอดคลองกับ

งานวิจัยของ มานะ  รอยดาพันธ (2543) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน รวมจํานวน 809 คน ผลการวิจัย

พบวา คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแหงชาติโดยภาพรวม อยู

ในระดับดี นักเรียนมัธยมศึกษาจะมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นใจดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  คุณลักษณะที่อยูในระดับพอใชมีอยู 3 ดาน คือ การมีวิจารณญาณ และ

ความคิดสรางสรรค การมีความรูและทักษะในการเรียนรู และการแสวงหาความรูและพัฒนา

ตนเอง สวนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมที่สําคัญ 3 ดานแรก 

คือ การปลอดจากสิ่งเสพติดใหโทษ และของมึนเมา การมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

และการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 

 5.2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง ครู และ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกนโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก(คาเฉลี่ย 4.47) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความเปนไทย ดานสุขภาพ อยูในระดับมากที่สุด(คาเฉล่ีย 

4.59,4.56)สวนดานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม ดานลักษณะนิสัยและความ

ประพฤติ  ดานความรูความสามารถ  ดานเทคโนโลยี  และดานทักษะการประกอบอาชีพ อยูใน

ระดับมาก  ( X   = 4.48, X  = 4.44, X   = 4.41, X  = 4.40, X  = 4.36)   สอดคลองกับ

สิทธิศักดิ์  จินชัย (2538) ไดวิจัยเรื่องการติดตามผลการจัดการศึกษาของนักเรียนที่จบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยดานนี้ปรากฏวานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี

คุณลักษณะที่พึงประสงคภาพรวมอยูในระดับมาก 3 อันดับ คือ มีความภูมิใจในความเปนไทย 

สามารถปฏิบัติตนในการรักษาและเสริมสรางสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน เขาใจสภาพ

และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชนบท 
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 5.2.3 จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง  โดยภาพรวม 

ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   โดยมีคา  P =  0.002 เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานสุขภาพ มีสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 สวนดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ ดานความรูความสามารถ ดานทักษะ

การประกอบอาชีพ ดานเทคโนโลยี ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม และดาน

ความเปนไทย มีสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ฉันทนา  อุดมสิน (2537) การเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียของระดับความตองการของอาจารยและผูปกครอง  เก่ียวกับ

คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนสาธิตทั้ง 6 ดาน พบวา  ผูปกครอง และอาจารยเห็นสอดคลอง

กันเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริง อยูในระดับดีทั้ง 6 ดาน 

5.2.4 จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยภาพรวม 

ของกลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม 

ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 โดยมีคา  P = 0.400   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ ดานสุขภาพ ดานความรูความสามารถ ดานทักษะการ

ประกอบอาชีพ ดานเทคโนโลยี ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม และดานความ

เปนไทย มีสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  

0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉันทนา อุดมสิน (2537) ไดศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและที่

พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแกน ตามความคิดเห็น

ของอาจารยและผูปกครองกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนครูอาจารย และผูปกครอง รวมจํานวน 

299 คน ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของระดับความตองการ

ของอาจารยและผูปกครองเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ประถมศึกษา ทั้ง 6 พบวา อาจารยและผูปกครองมีความคิดเห็นสอดคลองกันทั้ง 6 ดาน อยูใน

ระดับดีมาก  ผลการทดสอบพบวาอาจารยและผูปกครองมีความคิดเห็นสอดคลองกันทั้ง 6 ดาน  

ในระดับดีมาก  ผลการทดสอบพบวาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ทั้ง  6 ดาน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของดารัตน  ศิริวิริยะกุล  (2525) พบวาเมื่อพิจารณาโดยสวนรวมแลว 

ครูประจําช้ันและผูปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  ในกรุงเทพมหานครสัมพันธกันทางบวก  อยางมีนัยสําคัญ  0.01  แสดงวา

ครูประจําช้ันและผูปกครองมีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6  คลายคลึงกัน  

  5.2.5 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน   

จังหวัดขอนแกนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา  คือ  การใชเทคโนโลยี

ในการสืบคนขอมูล  รองลงมา  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน  
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การเขาคายวิชาการ  และการเขาคายคุณธรรม ตามลําดับ  สวนดานการจัดกิจกรรมเสริมดาน 

อ่ืน ๆ แนวทางการพัฒนา   คือ  กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม  รองลงมาคือ  กิจกรรมรณรงค

ตอตานยาเสพติด  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมการออมทรัพย  และกิจกรรมวิถีพุทธ และกิจกรรม

ดนตรี  ตามลําดับ  สอดคลองกับสุพิศ  จันทรบุตร (2544) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาจริยธรรม

ของเยาวชนในโรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแกนโดยใชกิจกรรมแทรกแซงจริยธรรม

ประกอบดวยการอบรมใหความรูเยาวชน การประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรมคายจริยธรรมเยาวชน 

กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน เย่ียมครอบครัวและพบปะ

ผูปกครอง และสอดคลองกับกิจกรรมการประชุมกลุม (nominal group) เก่ียวกับแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักเรียน ในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ซึ่งจัดขึ้นที่

หอประชุมอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 โดยมีตัวแทนของ

ผูปกครอง ครู และนักเรียน รวมจํานวน 18 คน ไดแสดงความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนซึ่งตองสรางภูมิคุมกัน โดยสรุปไดดังนี้  การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ การเขาคายคุณธรรม การเขาคายวิชาการ การใช

เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล กิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมโครงงาน สอนโดยใช

กระบวนการกลุม การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน และกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี การจัด

กิจกรรมเสริมดานอื่นๆ ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมแม

ไมมวยไทย การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด กิจกรรมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม กิจกรรมการเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครอง กิจกรรมวิถีพุทธ และกิจกรรมการออม

ทรัพย 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  โรงเรียน หนวยงาน หรือองคกรที่เก่ียวของควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเพ่ือ

เปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันจะสงผลดีตอการพฒันา

ประเทศชาติตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

  1) มีความจําเปนที่ตองเรงผลักดันใหมีการพัฒนานวัตกรรมดานคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียน จากผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง 

ระดับกรม ระดับทองถ่ินจนถึงระดับโรงเรียน โดยเฉพาะบทบาทของพอ แม ผูปกครองนักเรียน

ตลอดจนผูนําในชุมชนควรตระหนักใหเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียน 

  2) ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรมีการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาบทบาทของผูที่

เก่ียวของในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา  

  จากผลการวิจัยแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภอ

อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

  1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่ควรสงเสริมและพัฒนาเรียงตามลําดับ

ดังนี้ คุณลักษณะดานความเปนไทย ดานสุขภาพ ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม 

ดานลักษณะนิสัยและความประพฤต ิดานความรูความสามารถ ดานเทคโนโลยี และดานทักษะการ

ประกอบอาชีพ  

  2) โรงเรียนควรสงเสริมสนับสนุนและหาแนวทางพัฒนา คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมดานอื่นๆเรียง

ตามลําดับดังนี้ กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล การ

จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน การเขาคายวิชาการ และการเขา

คายคุณธรรม การจัดกิจการเสริมดานอื่นๆ ประกอบดวย กิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมการรณรงคตอตานยาเสพติด กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการออมทรัพย กิจกรรมวิถีพุทธ 

และกิจกรรมดนตรี 

 5.3.3  ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 

  1) ควรมีการวิจัยแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

  2) ควรมีการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ พอ แม 

ผูปกครองนักเรียน สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 

  3) ควรมีการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนดานคุณธรรม ดานสังคม

และดานการเรียนรู นําไปสูการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยที่เนนการวัดทางจิตวิทยา เพ่ือใหสามารถ

ประเมินคุณลักษณะของผูเรียนไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  4) ควรมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้กับกลุมบุคคลอื่นๆ เชน ผูนําองคกร

ศาสนา สมาชิกองคกรบริหารสวนตําบล ตลอดจนผูนําชุมชนดานตาง ๆ  

  5) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
สําหรับผูปกครอง  ครู   และนักเรียน 

 

คําชี้แจง 
1.   การตอบแบบสอบถามชุดนี้ จะมีผลตอภาพรวมในการสรุปผลการวิจัย และผูวิจัยจะ

เก็บไวเปนความลับจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงใครขอ

ความกรุณาทานไดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงมากที่สุด 

 

2.  แบบสอบถามชุดนี้มี  4 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  คุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

ตอนที่  3  แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

             ในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

             ในอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

คําอธิบาย 
 “คุณลักษณะที่เปนจริง”  หมายถึง  คุณลักษณะที่นักเรียนเปนอยูในปจจุบัน 

 5  หมายถึง  คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูในระดับ  มากที่สุด 

 4  หมายถึง  คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูในระดับ  มาก 

 3  หมายถึง  คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูในระดับ  ปานกลาง 

 2  หมายถึง  คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูในระดับ  นอย 

 1 หมายถึง  คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนอยูในระดับ  นอยที่สุด 

“คุณลักษณะที่พึงประสงค”  หมายถึง  คุณลักษณะที่ดีของนักเรียนตามความคิดเห็นของ  

           ผูปกครอง  ครู  และนักเรียนที่พึงมีหรือพัฒนาข้ึน 

 5  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับ  มากที่สุด 

 4  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับ  มาก 

 3  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับ  ปานกลาง 

 2  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับ  นอย 

 1  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับ  นอยที่สุด 
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ตัวอยาง 
 

โปรดตอบแบบสอบถามโดยกาเครื่องหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับคุณลักษณะของนักเรียน 

ที่ทานเห็นวาเปนจริงในปจจุบัน และกาเครื่องหมาย/ ลงในชองที่ตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค

ที่ทานตองการจะใหนักเรียนพัฒนาข้ึนกวาเดิม 

 

ระดับที่เปนจริง ระดับที่พึงประสงค ขอ

ที่ คุณลักษณะ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1 มีความประพฤติเรียบรอย

กิริยามารยาทงดงาม 

   /  /     

 

 

จากตัวอยางนี้แสดงวาทานมีความเห็นวาคุณลักษณะ  มีความประพฤติเรียบรอย กิริยามารยาท

งดงาม เปนจริง ของนักเรียนขณะนี้ อยูในระดับนอย แตทานมีความตองการใหนักเรียนมีความ

ประพฤติเรียบรอย กิริยามารยาทงดงามในระดับมากที่สุด 

 

 โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและทุกตอน  ขอมูลที่ถูกตองจะชวยใหผูวิจัยไดผล

สรุปที่นาเช่ือถือ และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 

 

 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

นายสาคร   มหาหิงค 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาพัฒนาสังคม 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตอนที่  1 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง 

     โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง (  ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

สําหรับผูปกครอง  ใหตอบขอที่ 1, 2, 3, 4, 5               คร ูใหตอบขอที่  1,2,3,4     

นักเรียน   ใหตอบเฉพาะขอ1 , 2 
 

1.  ทานตอบในฐานะ 

   (  )  ผูปกครอง     (  )   ครู       (  )  นักเรียน  อายุ..........ป  ชั้นมัธยมศึกษาปที่.......... 

 

      2. เพศ                 
(  )  ชาย            (  )  หญิง 

 

      3. อายุ           

(  )  ต่ํากวา   25    ป                                

(  )  25-35  ป 
  (  )  36-50  ป                           

(  )  51   ปขึ้นไป 
 

4. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 

(  )  ต่ํากวา ป.4 

(  )  ประถมศึกษาตอนตน (ป.4) 

  (  )  ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6 หรือ ป.7) 

(  )  มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3) หรอืเทียบเทา (ม.ศ.3 ) 

(  )  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเทา ( ม.ศ.5 ) 

(  )  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา (ปวช) 

(  )  อนุปริญญา (ป.กศ.สูง ,ปวส)  

(  )  ปริญญาตรี 
(  )  ปริญญาโท 

(  )  ปริญญาเอก 

 

5. อาชีพปจจุบัน 

(  )  เกษตรกร                                   (  )  รับจาง 

 (  )  ขาราชการ                                  (  )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (  )  คาขาย                                      (  )  ธุรกิจสวนตัว 

(  )  อ่ืนๆ(ระบุ)...............................                
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ตอนที่ 2 

 

 คุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

คําชี้แจง  ขอใหพิจารณาวา นักเรียน มีคุณลักษณะที่เปนจริง และคุณลักษณะที่พึงประสงคใน

เร่ืองตอไปนี้มากนอยเพียงใด  โปรดกาเครื่องหมาย  /   ในชอง คุณลักษณะที่เปนจริงและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามความคิดเห็นของทาน   

ระดับที่เปนจริง ระดับที่พึงประสงค 

ขอที่ คุณลักษณะ 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

1   ลักษณะนิสัยและความประพฤติ - - - - - - - - - - 

1.1 ใฝรูใฝเรียน           

1.2 มีความรับผิดชอบ           

1.3 มีวินัยในตนเอง           

1.4 กลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งท่ี

ถูกตอง 

          

1.5 อดทน           

1.6 ขยันหมั่นเพียร           

1.7 มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน           

1.8 กลาเผชิญปญหา           

1.9 มีนําใจโอบออมอารี           

1.10 มีมารยาทดี           

1.11 ตรงตอเวลา           

1.12 มีมนุษยสัมพันธ           

1.13 ประหยัด           

1.14 เช่ือมั่นในตนเอง           

1.15 มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ           

1.16 พูดจาไพเราะ           

1.17 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน           

1.18 เช่ือฟงพอ แม ครู อาจารย           

1.19 สูงาน และทํางานรวมกับผูอื่นได           

1.20 รูจักปรับปรุงตนเอง           

1.21 มีความกระตือรือรน           
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ระดับที่เปนจริง ระดับที่พึงประสงค 

ขอที่ 

 

คุณลักษณะ 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

1.22 ชวยแบงเบาภาระของพอแม           

1.23  เปนผูนําที่ดี           

1.24  ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น           

2. ดานสุขภาพ - - - - - - - - - - 

2.1 สุขภาพรางกายแข็งแรง           

2.2  ไมติดยาเสพติด           

2.2 น้ําหนักสวนสูงไดมาตรฐาน           

2.3 บุคลิกภาพดี           

2.4 มีความรูเร่ืองการบริโภคอาหารที่มี  

ประโยชน 

          

2.5  ไมเปนโรคภัยไขเจ็บ           

2.6  รักความสะอาด           

2.7  รูจักวิธีดูแลตนเองดานความ

ปลอดภัย 

          

3.  ดานความรูความสามารถ - - - - - - - - - - 

3.1  มีความรูดานเทคโนโลยี           

3.2 คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน           

3.3 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค           

3.4 สามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อ 

การสื่อสาร 

          

3.5 สามารถบูรณาการความรูมาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

          

3.6 สามารถวิเคราะหสถานการณตางๆ

ได 

          

3.7 สามารถเลนกีฬาที่ตนเองชอบได           
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ระดับที่เปนจริง ระดับที่พึงประสงค 

ขอท่ี คุณลักษณะ 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

3.8 ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข           

3.9 มีความรูรอบตัว           

3.10 มีความเปนเลิศทางวิชาการ           

4.   ทักษะการประกอบอาชีพ - - - - - - - - - - 

4.1 ใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาอาชีพ 

          

4.2 มีจิตสํานึกไมยึดติดตออาชีพท่ีคิดวาโก

หรูร่ํารวย 

          

4.3 รูจักอาชีพท่ีหลากหลาย           

4.4 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม           

5.  ดานเทคโนโลยี - - - - - - - - - - 

5.1 นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาความรู

และแสวงหาความรู 

          

5.2 ใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตองสรางสรรค           

5.3 ใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ           

5.4 กาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี           

5.5 ใชอินเตอรเน็ตได           

5.6 เรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัย           

5.7 นําเทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองได           

6.  ความรับผิดชอบตอสังคมและการมี

สวนรวม 
- - - - - - - - - - 

6.1 ชวยเหลือชุมชน           

6.2 ทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม           

6.3 ดูแลรักษาทรัพยสินของสวมรวม           

6.4 มีสวนรวมในกิจกรรมชองชุมชนและ

ทองถ่ิน 

          

6.5 มีจิตสํานึกในการชวยเหลือชุมชน           

6.6 อนุ รั กษ และ ใช สิ่ ง แวดล อมให เ กิด

ประโยชนสูงสุด 
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ระดับที่เปนจริง ระดับที่พึงประสงค 

ขอที่ คุณลักษณะ 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก
ท
ี่ส
ุด
 

ม
าก

 

ป
าน
ก
ล
าง

 

น
อ
ย
 

น
อ
ย
ท
ี่ส
ุด
 

6.7 ไมสรางปญหาและเปนภาระกับ

สังคม 

          

6.8 ทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม           

6.9 นําความรูไปพัฒนาชุมชน           

6.10 มีความภูมิใจในสังคมที่ตนอาศัยอยู           

7. ความเปนไทย - - - - - - - - - - 

7.1 ใชภาษาไทยไดถูกตอง           

7.2 สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมไทย           

7.3 อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย           

7.4 มีมารยาทตามขนบธรรมเนียมไทย           

7.5 รูจักใช หวงแหน และสงเสริมภูมิ

ปญญาไทย 

          

7.6 อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน           

7.7 รักภาษาไทย           

7.8 มีความรูเก่ียวกับประเพณีไทย           

7.9 ภูมิใจในความเปนไทย           
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ตอนที่ 3 

 

แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 

           โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับระดับความตองการของทาน 

ระดับความตองการ 

ขอที่ 
แนวทางการพัฒนา 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    - - - - - 

1.1 การแสดงบทบาทสมมุติ      

1.2 การเขาคายคุณธรรม      

1.3 การเขาคายวิชาการ      

1.4 การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล      

1.5 กิจกรรมสงเสริมการอาน      

1.6 กิจกรรมโครงงาน      

1.7 สอนโดยใชกระบวนการกลุม      

1.8 การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน      

1.9 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี      

2 การจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆ - - - - - 

2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ      

2.2 กิจกรรมกีฬา      

2.3 กิจกรรมดนตรี      

2.4 กิจกรรมแมไมมวยไทย      

2.5 การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน      

2.6 กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด      

2.7 กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม      

2.8 กิจกรรมการเยี่ยมบาน      

2.9 การประชุมผูปกครอง      

2.10 กิจกรรมวิถีพุทธ      

2.12 กิจกรรมการออมทรัพย      

3  อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................      
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ตอนที่ 4 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนักเรียน 

 

4.1 ดานลักษณะนิสัยและความประพฤติ 
 1.....................................................................................................................

 2.....................................................................................................................

 3..................................................................................................................... 

4.2 ดานสุขภาพ 
 1.....................................................................................................................

 2.....................................................................................................................

 3..................................................................................................................... 

4.3 ดานความรูความสามารถ 
 1.....................................................................................................................

 2.....................................................................................................................

 3..................................................................................................................... 

4.4 ดานทักษะการประกอบอาชีพ 
 1.....................................................................................................................

 2.....................................................................................................................

 3..................................................................................................................... 

4.5 ดานเทคโนโลยี 
 1.....................................................................................................................

 2.....................................................................................................................

 3..................................................................................................................... 

4.6 ดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม 

 1.....................................................................................................................

 2.....................................................................................................................

 3..................................................................................................................... 

4.7 ดานความเปนไทย 
 1.....................................................................................................................

 2.....................................................................................................................

 3.................................................................................................................... 

4.8 ดานอื่นๆ .............................................................................................................. 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

 

1.ดร.ทวีศิลป  สารแสน     ศษ.บ.(บริหารการศึกษา),กศ.บ.(พลศึกษา),   

กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา),  

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1   

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 

2.นายธีระศักดิ์  บึงมุม      กศ.บ.(ภาษาไทย), 

กศ.ม.(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

 

3.นายธีรฉัตร  กินบุญ กศ.บ.(ฟสิกส),  

ศษ.ม (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

 

4.นายอาทิตย  เอ่ียมศรี ศษ.บ.(ชีววิทยา-เคมี),  

ศษ.ม (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดกระหนวน ศูนยเครือขาย 

นาคําศรีสุขสําราญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

 

5.นายบุตศรี  นารี         ค.บ.(คณิตศาสตร),  

ค.ม.(การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานแสงสวาง ศูนยเครือขายนาง้ิวโนนสมบูรณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน   
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ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ – สกุล   นายสาคร  มหาหิงค 
วัน เดือน ปเกิด   2 กุมภาพันธ 2501 

ภูมิลําเนา   93 หมู 4 ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน   

จังหวัดขอนแกน 40250 

การศึกษา  
พ.ศ.2516  มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

พ.ศ.2518  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครู 

มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ.2520  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สังคมศึกษา   

วิทยาลัยครูมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ.2525  ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) กองการวิทยฐานะ  

กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2526  ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สังคมศึกษา    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2531  ปริญญาโทการบริหารการศึกษา M.Ed.  

(University of Baroda, India) 

 พ.ศ.2550  ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) พัฒนาสังคม 

    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การทํางาน 
 พ.ศ.2522-2531 รับราชการในตําแหนงครูสายผูสอน 

 พ.ศ.2532-2540 รับราชการในตําแหนงผูบริหารโรงเรียนตั้งแต ครูใหญ  

อาจารยใหญ และผูอํานวยการโรงเรียน     

 พ.ศ.2541-ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานศาลาดินหวยเตย ศูนยเครือขาย 

นาคําศรีสุขสําราญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  

เขต 4 อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน    
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