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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียนตามความ

คิดเห็นของ  ผูปกครอง  ครู  และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 2) คุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของ  ผูปกครอง  ครู  และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  

จังหวัดขอนแกน 3) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของ  

ผูปกครอง  ครู  และนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  4) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 5) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย ผูปกครอง  ครู  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา  2549  

จํานวน  665  คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ ความถี่  

รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสถิติไคสแควร   

             ผลการวิจัยพบวา 

          1)  คุณลักษณะที่เปนจริงของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง ครู และนักเรียน 

ในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.35) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสุขภาพ และดานความเปนไทย อยูในระดับมาก ( X = 3.67, X  

=  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) 

 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของ  ผูปกครอง  ครู  และ

นักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  โดยภาพรวมอยูในระดับ  มาก ( X  = 4.47)   

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ดานความเปนไทย และดานสุขภาพ อยูในระดับมากที่สุด     

( X   = 4.59,   X  = 4.56) สวนดานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม  ดาน

ลักษณะนิสัยและความประพฤติ  ดานความรูความสามารถ  ดานเทคโนโลยี  และดานทักษะการ

ประกอบอาชีพ อยูในระดับมาก (  = 4.48, X X  = 4.44, X   = 4.41, X  = 4.40, X  = 

4.36) 

3) จากการทดสอบสัดสวนของความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่เปนจริง  โดยภาพรวม ของ

กลุม  ผูปกครอง  ครู  และ นักเรียน  พบวาสัดสวนความคิดเห็นแตละระดับ ของทั้ง 3 กลุม  
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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 

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  

5) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอําเภออุบลรัตน  จังหวัด

ขอนแกน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา คือ  การใชเทคโนโลยีในการ

สืบคนขอมูล รองลงมาคือ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  การศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน  การเขา

คายวิชาการ  และการเขาคายคุณธรรม ตามลําดับ สวนดานการจัดกิจกรรมเสริมดานอื่นๆ แนว

ทางการพัฒนา คือ กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม รองลงมาคือ กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการออมทรัพย กิจกรรมวิถีพุทธ และกิจกรรมดนตรี  ตามลําดับ     
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ABSTRACT 

 
The  purpose of  this  research  was  to  study : 1) the  true  characteristics  of  

students  in the opinion of  parents,  teachers  and  students in Ubonrat  district,  Khon 

Kaen ; 2)  the  desirable characteristics for students  in  the  opinion  of  parents, teachers 

and students in Ubonrat  district,  Khon Kaen ; 3)  to  compare the true  characteristics  of  

students  in  the opinion of parents, teachers and students in Ubonrat  district, Khon Kaen ;  

4) to  compare  the desirable  characteristics  of  students  in  the  opinion  of  parents,  

teachers  and  students  in Ubonrat  district, Khon Kaen ; 5)  approaches  to  developing  

desirable  characteristics  of students  in  Ubonrat  district,  Khon Kaen.  The  target  group  

consisted  of  665  parents, teachers  and  lower  secondary  school  students  in  academic  

year  2006.  The  tool  used  was a  questionnire .  Statistical  data  analysis  consisted  of  

frequency,  percentage, standard deviation  and  Chi-Squares. 

The  results  of  the  research : 

1. Overall  the  true  characteristics  of  the  students  were  at  the  medium  level 

( X  = 3.35). Health and Thai ideality were at the high level. ( X =3.67, X  = 3.51).  

Social responsibility/participation, life  skills, discipline and  behaviour,  technology and  

ability  were  at  the  medium  level ( X  = 3.38, X  = 3.28, X  = 3.27, X  = 3.20, X  = 

3.15). 

2. Overall  the  desirable  haracteristics  of  the  students  were  at  the  high  level 

( X  = 4.47). Thai  ideality  and  Health,  were  at  the  very  high  level( X   =4.59,  X  

= 4.56). Social responsibility /participation,  discipline  and  behaviour,  ability,  

technology  and  life  skills  were  at  the  high  level ( X  = 4.48, X  =4.44, X   =4.41, 

X  = 4.40, X  =4.36). 

3. When  testing  the  ratios  of  opinions  of  parents,  teachers  and  students  

concerning the  true  characteristics  it  was  found  that  the  ratio  of  opinions  of  the 3 

groups  at  each  level  differed  with  statistical  significance  at  the 0.05  level (P= 

0.002). In  terms  of  individual  characteristics,  there  was  no  statistically  significant  



ง 

difference  for  health,  but for discipline  and  behaviour,  ability,  life skills,  technology,  

social responsibility/participation  and Thai  ideality  there  were  statistically  significance  

difference  at  the 0.05   level.  
 

4. As for desirable characteristics there was no Overall there was no statistically 

significant difference  in  the  ratios  of  opinions  of  the 3 groups  at  the 0.05 level (P= 

0.400).  In  terms  of  discipline  and  behaviour,  health,  ability,  life skills,  technology, 

social responsibility/participation and Thai ideality there were  no  statistically significance 

difference at  the 0.05   level.  
 

   5.  As for approaches  to  developing  desirable  characteristics  of  students,  the  

development  methods  in  teaching  activities  were  using  technology  in information  

retrieval, Boyscout /Girl Guide  activities,  studying  from  learning  sources  in  the  

community,   attending  academic  camps  and  attending  ethics  camps. As  for  other 

promotional   student  activities,  the  approaches  were  activities involving environmental  

protection,  drug  awareness,  sports,  savings, Buddhist  lifestyle  and  music.   
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ดวยความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ธนพรรณ  ธานี อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งไดใหคําแนะนําตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ

ดวยความเอาใจใสปลูกฝงใหผูวิจัยรักการทํางาน สนับสนุนใหกําลังใจ และเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูวิจัยโดยตลอด ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ทวีศิลป  สารแสน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 1 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยสุพรรณี  อ้ึงปญสัตวงศ 

ภาควิชาสถิต ิ คณะวิทยาศาสตร และรองศาสตราจารยสุกัญญา เอมอิ่มธรรม คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนาํและ

เสนอขอคิดเหน็ที่เปนประโยชน ตลอดจนชวยตรวจแกไขวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ทีไ่ดกรุณาใหคาํแนะนาํ ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ

ในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาพัฒนาสังคมและสาขาอื่นๆในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน ขอขอบคุณนายเกรียงไกร วิริยสถิตยกุล ปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ที่ใหคําแนะนําและถายทอดความรูอันเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณนายมนูญ  คุณาเศรษฐ นายอําเภออุบลรัตน  พรอมเจาหนาที่ทุกภาคสวน

ในที่วาการอําเภออุบลรัตน ที่อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมกลุม (nominal group) 

ขอขอบพระคุณนายอดิศร ศรีเมืองบุญ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 

ที่ใหความกรุณาเปนผูดําเนินการจัดประชุมกลุม (nominal group) Mr.Martin  Wheeler ปราชญ

ชาวบาน (local wisdom) บานคําปลาหลาย ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

ตลอดจนผูเขารวมกิจกรรมดังกลาวทุกทานที่ใหความรวมมือ รวมประชุมกลุม แสดงความคิดเห็น  

แนวความคิดของทานมีคามาก ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย 
 ขอขอบคุณคณาจารย ผูปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอุบล

รัตนพิทยาคม โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โรงเรียนบึงไทรพิทยาคมและโรงเรียนบัวแกวพิทยาคม ที่

ใหความรวมมอืและใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามเปนอยางด ี

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณเพ่ือนๆพัฒนาสังคมรุน 11 ภรรยาและลูกๆ ที่คอยใหกําลังใจ 

หวงใยและชวยเหลือ ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้

ประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอระลึกถึงและขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 
                                                                         
                                                                                       สาคร     มหาหิงค 
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ตารางที ่ 38 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล แนวทางการ  82 
               พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด           
ตารางที ่ 39 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ      83 
              ที่พึงประสงคของนักเรียน ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตาม 
             ความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ตารางที ่ 40 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ      84 

               ที่พึงประสงคของนักเรียน ดานการจดักิจกรรมเสริมอื่นๆ ตาม 
  ความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 

                                                                                                                                        

                                                                                                           หนา 

 
ภาพที่  1  ประชุมกลุม 1                28 
ภาพที่  2  ประชุมกลุม 2                                                                       28 

ภาพที่  3  ประชุมกลุม 3                                                                                 28 
ภาพที่  4  ประชุมกลุม 4                                                                                 28 
ภาพที่  5  ประชุมกลุม 5                                                                                 29 
ภาพที่  6  ประชุมกลุม 6                                                                                 29 
ภาพที่  7  กรอบแนวคดิในการวิจัย                                                                     40 
ภาพที่  8  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม                                                             47                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      


	นายสาคร   มหาหิงค์
	นายสาคร  มหาหิงค์
	บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	พ.ศ. 2550
	 GUIDELINES  FOR  THE  DEVELOPMENT  OF  DESIRABLE  CHARACTERISTICS  FOR  STUDENTS  IN  UBONRAT

	MR. SAKORN  MAHAHING
	2007
	  



