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บทคัดย่อ

บทความวจิยันี	้มวัีตถปุระสงค์	1)	เพือ่ศึกษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีน	เครอืข่ายเมอืง

เชยีงขวญั	สงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็

ของครูทีม่ต่ีอคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	สงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	จ�าแนกตาม	เพศ	อาย	ุและประสบการณ์ในการท�างาน	และ	3)	เพือ่ศกึษา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	เป็นครูผู้สอน	ในโรงเรียนใน 

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	1	จ�านวน	92	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้	 t-test	

(Independent	Samples)	และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	ผลการวจิยัพบว่า

1)		ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็น

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
3	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม. 
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รายด้าน	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต�่า	 คือ	 ด้านรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 ด้านซ่ือสัตย์สุจริต	 

ด้านมุ่งมั่นในการท�างานด้านใฝ่เรียนรู้	ด้านรักความเป็นไทย	ด้านมีจิตสาธารณะ	ด้านอยู่อย่างพอเพียง	และ

ด้านมีวินัย	2)	ครูผู้สอนที่มีเพศ	อายุ	และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

อนัพงึประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด	

เขต	 1	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 และ	 3)	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	ล�าดับตามความถี่

จากมากไปหาน้อย	สามล�าดับแรกคือ	จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง	ครู

จะต้องพยายามให้นักเรียนได้ท�าการบ้าน	หรืองานที่มอบหมายด้วยตนเองไม่ลอกของเพื่อนมาส่ง	 และคร ู

จะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ

ค�าส�าคัญ :	1.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

	 2.	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ABSTRACT

The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	students’	desirable	traits	at	Chiang	

Khwan	network	schools	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	Area	Office	1,	2)	to	

compare	teachers’	opinions	on	students’	desirable	traits	at	Chiang	Khwan	network	schools	

under	Roi	 Et	 Elementary	Education	Area	Office	1,	 as	 classified	by	differing	 variables	of	 

their	genders,	ages	and	work	experiences,	and	3)	examine	suggestions	for	enhancing	their	

desirable	traits	at	the	target	network	school	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	

Area	Office.	The	sampling	group	comprised	of	92	teaching-assigned	teachers	at	the	target	

network	schools.	The	instrument	used	for	the	research	was	the	five-rating	scale	questionnaire. 

Statistical	units	utilized	for	data	analyses	embraced	percentage,	mean,	standard	deviation,	

t-test	(Independent	Samples)	and	F-test	(One-way	ANOVA).	Results	the	research	were	as	

the	following	findings:	1)	Teachers’	opinions	on	students’	desirable	traits	at	Chiang	Khwan	

network	schools	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	Area	Office	1	have	been	rated	

at	the	high	scales	in	the	overall	aspect.	When	taking	each	of	aspects	into	account	in	the	

descending	order	of	means,	they	are:	loyalty	to	the	nation,	religion	and	monarch;	honesty	

and	decency,	work	determination,	learning	curiosity,	affection	of	Thai-ness,	public	minded	

awareness,	self-sufficiency	living,	and	strict	disciplinarians.	2)	Teachers’	variables	of	genders,	

ages	and	work	experiences	bear	no	differences	in	the	overall	aspect	in	their	opinions	on	

students’	 desirable	 traits	 of	 students	 at	 Chiang	 Khwan	 network	 schools	 under	 Roi	 Et	 

Elementary	 Education	 Service	 Area	 Office	 1.	 3)	 Suggestions	 for	 enhancing	 student’s	 

desirable	traits	at	Chiang	Khwan	network	schools	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	
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Area	Office	1	in	the	descending	order	of	first	three	frequencies	are	that	teachers	should:	

(1)	have	students	participate	in	every	activity	having	to	do	with	the	loyalty	towards	the	

monarchy,	2)	try	to	have	students	do	their	homework	and	assignments	by	not	copying	

from	their	classmates	to	hand	in,	and	3)	train	students	to	be	aware	of	helping	their	friends	

when	they	need.

Keywords :		1.	Students’	Desirable	Traits	

	 2.	Schools	Under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	Area	Office

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

นโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพียงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น	 หาก

แต่ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย	 ดังพระราชบัญญัติ 

การจัดการศึกษา	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	มาตราที่	8	

และมาตราที่	 25	 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับผู้เรียน	 และใน

มาตราที่	66	ได้กล่าวถึงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต	มุ่งพัฒนาให้คน

เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งทางด้านจิตใจ	ร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	และสังคม	โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถ	ทั้งทางด้านวิชาการ	 วิชางาน	และวิชาชีพเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ใน

สงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	พึง่ตนเองได้	อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2553,	หน้า	1-2)	

ส�าหรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	นับเป็น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	 ซึ่งเป็นก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ม ี

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	 ความรู้	 คุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 

ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	8	ประการ	

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์เพือ่ให้สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	 คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ทั้ง	8	ข้อนี้	ได้แก่	รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	ซื่อสัตย์สุจริต	มีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน

การท�างาน	รักความเป็นไทย	และมีจิตสาธารณะ	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2551,	หน้า	8)	

ด้วยเหตผุลทีก่ล่าวในข้างต้นผูวิ้จยัจงึมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเร่ือง	การศกึษาคณุลกัษณะ	อนัพงึประสงค์ 

ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 

เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนารปูแบบการวดัและการสร้างเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	8ประการได้เป็นรปูธรรม	

ตรงตามความต้องการและความเป็นจริงของทั้งตัวครู	ตัวนักเรียน	และสังคมท้ายสุดผลจากการด�าเนินการ

วิจัยนี้	 จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถน�าไปใช้ในการวัดและผู้เรียน	ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง

ของผู้เรียน	ซึ่งจะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาคุณลักษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรยีน	เครือข่ายเมอืงเชยีงขวญั	สงักดั	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัด	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และประสบการณ์ในการ

ท�างาน

2.3		 เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

3.  สมมติฐานการวิจัย 

3.1		 ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	แตกต่างกัน

3.2		 ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	แตกต่างกัน

3.3		 ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 

แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ได้องค์ความรูเ้กีย่วกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	

สังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั 

สังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และประสบการณ์

ในการท�างาน

4.3		 ท�าให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน	เครือข่าย 

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

4.4		 ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นสารสนเทศในการพฒันาและส่งเสรมิคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ประชากร	ได้แก่	ครูผู้สอน	ในโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�านวน	120	คน

5.2		 กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ครผููส้อน	ในโรงเรยีนในเครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�านวน	92	คน	ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร	
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ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(ยุทธ	ไกยวรรณ์,	2545,	หน้า	107)	ใช้วิธีสุ่มแบบง่าย	(Simple	Random	Sam-

pling)	และค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามจ�านวนมากน้อยของประชากรจ�าแนกตามโรงเรียน	

5.3		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งเป็นสามตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	 ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อาย	ุและประสบการณ์ในการ

ท�างาน	เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	

	 	 ตอนที่	2		คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	มีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

	 	 ตอนที	่3		ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	

5.4		 สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	

(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	F-test	(One-way	ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการศึกษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอื

ข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

6.1		 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	 คือ	 ด้านรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 

ด้านซื่อสัตย์สุจริต	ด้านมุ่งมั่นในการท�างาน	ด้านใฝ่เรียนรู้	ด้านรักความเป็นไทย	ด้านมีจิตสาธารณะ	ด้านอยู่

อย่างพอเพียง	และด้านมีวินัย	

6.2		 การเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	พบว่า	ครูที่มีเพศ	อายุ	และ

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน	

6.3		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 พบว่า	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด	

เขต	 1	 ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย	 สามล�าดับแรกคือ	 จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ 

พระมหากษตัรย์ิทกุครัง้	ครจูะต้องพยายามให้นกัเรยีนได้ท�าการบ้านหรืองานท่ีมอบหมายด้วยตนเองไม่ลอก

ของเพื่อนมาส่ง	และครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 พบว่า	 ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	 

โดยรวมด้านอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 สภาพเป็นจริงในปัจจุบันของนักเรียนมีการปฏิบัติ

อยูแ่ล้ว	โดยสงัเกตจากพฤตกิรรมการกระท�าของนกัเรยีน	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พระอ�านาจ	อตถฺกาโม 

(น้อยนิล)	(2556,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่งการศึกษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จงัหวดันนทบรีุผลการวจิยัพบว่านกัเรียนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ 

บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.1.1		 ด้านรักชาติ	ศาสน์	กษตัริย์พบว่า	ความคดิเห็นของครท่ีูมต่ีอคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 

โดยรวม	อยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ารักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

แสดงออกถงึการเป็นพลเมอืงดีของชาติ	ธ�ารงไว้ซึง่ความเป็นชาต	ิศรทัธา	ยดึมัน่ในศาสนา	และเคารพเทดิทนู

สถาบันพระมหากษัตริย์	 เด็กท่ีมีความรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 จะเป็นเด็กท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี

ของชาติ	มีความสามัคคี	ปรองดอง	ภูมิใจ	 เชิดชูความเป็นไทย	ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ	และ

แสดงความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ	กระทรวงศกึษาธกิาร	(2552,	

หน้า	8)	ทีก่ล่าวว่า	รกัชาติ	ศาสน์	กษตัรย์ิตัวชีว้ดัได้แก่	เป็นผลเมอืงทีด่ขีองชาตธิ�ารงไว้ซึง่ความเป็นไทยศรทัธา	

ยึดมั่น	และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

	 	 7.1.2	 ด้านซื่อสัตย์สุจริต	พบว่า	 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการด�าเนินชีวิตในสังคมนั้น	ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

และจ�าเปน็	ไมว่า่จะซือ่สตัย์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น	ดงันัน้โรงเรยีนจึงไดป้ลกูฝังและสรา้งจติส�านกึเกี่ยวกบัความ

ซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้องให้กับนักเรียน	 และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและ

สังคมอย่างไรบ้าง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุจิตตรา	บัวขันธ์	 (2557,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	

รปูแบบคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น	โรงเรยีนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

พบว่า	ด้านซื่อสัตย์สุจริต	อยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.3	 ด้านมีวินัย	พบว่า	ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 โดยรวม	 อยู่ใน

ระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่านักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	ยังขาดความมีวินัยในตนเอง	มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	โดยเฉพาะ

ความรับผดิชอบต่อตนเองภายในห้องเรยีนและบรเิวณโรงเรยีน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ทศินา	แขมมณี	

(2550,	หน้า	5)	กล่าวว่า	มีวินัย	หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต	กฎระเบียบที่ตั้งไว้ให้ปฏิบัติตาม	เช่น	วินัย
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ของพระพุทธศาสนา	ของสถาบัน	องค์กร	สังคม	และประเทศ	โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ	และ

ตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ	และข้อปฏิบัติ	รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเอง	และสังคม

	 	 7.1.4		 ด้านใฝ่เรยีนรู	้พบว่า	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าโรงเรียนเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 และส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน	 ตั้งใจเรียน	

เอาใจใส่และมคีวามเพียรพยายามในการเรยีนรู	้และสนใจเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ	ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ	อนงค์	จันใด	(2550,	บทคัดยอ่)	ได้ท�าการศกึษาเรื่อง	การศึกษาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนท่ีก�าหนด

โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี	 21	 คุณลักษณะ	 ซ่ึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่

ก�าหนดคือ	 ความรับผิดชอบ	 รองลงมาคือ	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์	 และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด	ี 

ตามล�าดับ

	 	 7.1.5		ด้านอยู่อย่างพอเพียงพบว่า	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง	 ครูผู้สอนจึงได้น�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน	รวมถงึได้น�ามาส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนให้เกดิอปุนสิยัพอเพยีง	

และซึมซับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและวิธีต่างๆ	เช่น	สอนให้ผู้เรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง	

เช่น	เงนิ	ส่ิงของ	เครือ่งใช้	อย่างประหยดัและคุม้ค่าและเกบ็รกัษาดแูลอย่างดแีละสอนให้ผูเ้รยีนใช้ทรพัยากร

ของส่วนรวมอย่างประหยดั	คุม้ค่าและเกบ็รกัษาดูแลอย่างด	ีซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ชญานศิ	เลกิจนัทร์	

(2556,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง	การศึกษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนช่วงช้ันท่ี	3	โรงเรยีน

เมืองพัทยา	7	จังหวัดชลบุรี	ผลการวิจัย	พบว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่	3	โรงเรียน

เมอืงพทัยา	7	ต�าบลหนองปรอื	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดัชลบรุ	ีโดยภาพรวมด้านอยูอ่ย่างพอเพยีงเป็นไปตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 	 7.1.6		ด้านมุ่งมั่นในการท�างาน	 พบว่า	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่าย

เมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้เน้นความส�าคัญของทักษะมุ่งมั่นในการ

ศกึษาและการท�างานทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการเรยีนรูข้องผู้เรยีน	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ	พระอ�านาจ	

อตถฺกาโม	(น้อยนลิ)	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่งการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านมุ่งมั่นในการท�างานอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ทิศนา	 แขมมณี,	 (2550,	 

หน้า	18)	กล่าวว่า	ความมุ่งมั่นในการท�างาน	หมายถึง	มีความตั้งใจมั่นในการท�างาน	ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วย

ดี	ผู้ที่จะมีความมุ่งมั่นในการท�างานได้นั้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 7.1.7		ด้านรักความเป็นไทย	พบว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่าสถานการณ์ในโลกก�าลงัเปลีย่นแปลงไป	กระแสของวฒันธรรมต่างชาตเิริม่เข้าสูน่กัเรยีน

ทั้งในระดับเมือง	 และระดับท้องถ่ิน	 ส่งผลให้เกิดการแสดงออกโดยใช้การผสมผสานซึ่งวัฒนธรรมต่างถิ่น	 

และวัฒนธรรมไทย	การแสดงออก	มีทั้งในรูปแบบที่เหมาะสม	และไม่เหมาะสม	โรงเรียนในเครือข่ายเมือง

เชยีงขวญัจึงได้จัดกจิกรรมส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ตระหนกั	และรกัในความเป็นคนไทยทีม่ลีกัษณะเฉพาะเป็น

ของตนเอง	 การเรียนรู้หลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 การฝึกฝนปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีมารยาทตามแบบอย่างไทย	 

และการเข้าใจในวิถีชีวิตไทยอย่างแท้จริง	โดยผ่านการจัดการเรียนรู้	กิจกรรม	โครงการ	โครงงาน	และการ

เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	 ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้	 และน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	กระทรวงศึกษาธิการ	(2552,	หน้า	8)	กล่าวไว้ว่า	รักความเป็นไทยภาคภูมิใจ

ในขนบธรรมเนียมประเพณี	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวทีเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย 

ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

	 	 7.1.8		ด้านมีจิตสาธารณะ	พบว่า	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่าโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน	 ด้านจิตสาธารณะ	 ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นและส�าคัญยิ่งท่ีจะต้องให้นักเรียนเร่ิมมีส�านึกจิต

อาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้น�าสังคมอย่างมีจิตส�านึกต่อไปซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชญานิศ	 

เลิกจันทร์	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่	3	 

โรงเรียนเมืองพัทยา	7	จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย	พบว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่	3	

โรงเรยีนเมอืงพทัยา	7	ต�าบลหนองปรอื	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดัชลบรุ	ีโดยภาพรวมด้านมจีติสาธารณะเป็น

ไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.2		 การเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

	 	 7.2.1		ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 ท้ังโดยรวมและ

รายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	

มุง่พฒันาผู้เรยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	ใน

ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	ดังนี้	1)	รักชาติศาสน์กษัตริย์	2)	ซื่อสัตย์สุจริต	3)	มีวินัย	4)	ใฝ่เรียนรู้	 

5)	อยู่อย่างพอเพียง	6)	มุ่งมั่นในการท�างาน	7)	รักความเป็นไทย	8)	มีจิตสาธารณะนอกจากนี้สถานศึกษา

สามารถก�าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพิม่เตมิให้สอดคล้องตามบรบิทและจดุเน้นของตนเอง	ดงันัน้การ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน	 เพื่อให้ผ่าน

เกณฑ์ตามทีส่ถานศึกษาก�าหนดทุกระดับการศึกษาเพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสังคมได้อย่างมคีวามสขุ	

ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ	 พลเมืองโลกในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จ�าเป็นต้องอาศัย

การบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมจากทกุฝ่าย	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ครูผู้สอน	ครูประจ�าชั้น	ผู้ปกครอง	และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่

ผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ือง	จึงต้องพจิารณาถึงกจิกรรมต่างๆ	ท่ีสถานศกึษาก�าหนดให้จดัข้ึน	แล้วส่งผลต่อการพฒันา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งอาจด�าเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ	ดังต่อไปนี้	 เช่น	บูรณาการ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้	 8	 กลุ่มสาระ	 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์หรือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ�าวันจึงท�าให้ครูผู้สอนที่มีเพศ

ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ	กลุม่ส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมนิ

ผล	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(2551,	หน้า	2)	กล่าวว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	หมายถึง	

ลกัษณะทีต้่องการให้้เกดิข้ึนกบัผูเ้รยีน	อนัเป็นคณุลกัษณะทีส่งัคมต้องการในด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิม

จิตส�านึก	 สามารถอยู่ร่วมกันกับอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พระอ�านาจ	 อตฺถกาโม	 (น้อยนิล)	 (2556,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษาเร่ืองการ

ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวยจังหวัด

นนทบรีุผลการวจิยัพบว่าคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอ

บางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	ที่มีเพศ	ต่างกัน	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 ไม่แตกต่างกัน	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 โรงเรียนเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ให้กับ

นักเรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวินัยในตนเอง	 รู้จักสิทธิหน้าที่	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความสามัคคี	 

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นโดย	ยึดหลักอ่อนน้อมอ่อนหวาน	และอ่อนโยน	ท�าให้อยู่

ร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสขุ	ตลอดจนปฏบิติัตนตามหน้าทีข่องนกัเรยีนท่ีดจีนสามารถสร้างเสรมิลกัษณะ

นิสัยของนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี	และเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ	จึงท�าให้ครูผู้สอนที่

มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พระอ�านาจ	 อตฺถกาโม	 (น้อยนิล)

(2556,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

ศกึษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จงัหวดันนทบรุผีลการวจิยัพบว่าคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ

นักเรียน	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	ที่มีอายุต่างกัน	โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3		ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 

เขต	1	ไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	กระทรวงศึกษาธิการได้มีการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

ทีม่กีารก�าหนด	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เป็นหนึง่ในเป้าหมายและกรอบทศิทางในการพฒันาผูเ้รยีนให้เป็น

คนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี	โดยมีการบ่มเพาะปลูกฝัง	กล่อมเกลา	และปลูกจิตส�านึกควบคู่กับการเรียน

การสอนทางด้านวชิาการเพือ่ให้เยาวชนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	ชมุชน	สงัคมและสิง่แวดล้อม	เกดิความ

ตระหนักต่อบทบาทหน้าทีภ่ายในจิตใจของตนเองและด�ารงตนอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	จงึท�าให้ครู

ผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ไพบูลย์	
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วัฒนศิริธรรม	 และสังคม	 สัญจร	 (2543,	 บทคัดย่อ)	 ได้กล่าวว่า	 คุณลักษณะที่ดีของคนไทยที่พึงประสงค	์ 
ซึ่งก�าหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติคือ	 คุณธรรมและจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	
โดยคนไทยต้องมีการด�าเนินชีวิตโดยกายสุจริต	 วจีสุจริต	 และมโนสุจริต	 ส�าหรับการวิจัยนี้ได้ก�าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ออกเป็น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 คุณลักษณะด้านคุณธรรม	 คุณลักษณะด้านสังคม	 และ
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้

8.  ข้อเสนอแนะ
8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 	 8.1.1		 ผลการวจัิยพบว่า	ความคดิเหน็ท่ีมีต่อคณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรยีน	เครอืข่าย 

เมอืงเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	โดยรวมด้านอยูใ่นระดบัมาก	
ดังนั้น	 ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูบุคลากรทางการศึกษา	คณะกรรมการสถานศึกษาฯ	ผู้ปกครองและชุมชน
ควรก�าหนดนโยบายสร้างความตระหนักถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เหมาะสมกับนักเรียน

	 	 8.1.2		 ด้านรกัชาติ	ศาสน์	กษัตริย์พบว่า	ความคดิเห็นของครท่ีูมต่ีอคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 
โดยรวม	อยูใ่นระดบัมากดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครบูคุลากรทางการศกึษา	คณะกรรมการสถานศกึษาฯ	
ผูป้กครองและชมุชน	ควรก�าหนดนโยบายอบรมสัง่สอนให้นกัเรยีนเกดิความรกัชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	
ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงาม	 ให้มีความรักต่อชาติ	 ศาสนา	พระมหากษัตริย์	 ความเป็นไทย	และมีความ
เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยกิจกรรมที่เน้นให้เด็กๆ	ได้ปฏิบัติจริง	เช่น	ร้องเพลงชาติ	ฝึกให้ยืนตรง
เคารพธงชาติฟังเทศน์	ท�าบุญ	ใส่บาตร	เป็นต้น

	 	 8.1.3		ด้านมีวินัย	พบว่า	ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	
เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 โดยรวม	 อยู่ใน
ระดบัมากดงัน้ันผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครบูคุลากรทางการศึกษา	คณะกรรมการสถานศกึษาฯ	ผูป้กครองและ
ชุมชน	ควรก�าหนดนโยบายเสริมสร้างวินัยให้นักเรียนโดยใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม	เช่น	ครูควรแสดงพฤติกรรม
ที่เป็นต้นแบบที่ดีมีความรัก	 ความอบอุ่น	 ความเป็นกันเอง	 พร้อมให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่นักเรียน	 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข	รู้เหตุ	รู้ผล	สามารถจ�าแนกพฤติกรรมที่เหมาะและไม่เหมาะสมได้อย่างดี
และนักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ	ที่กระท�าเสมอ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป
	 	 8.2.1		 จากผลการวิจัยพบว่า	ด้านมวีนิยัมค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าทกุด้าน	ดงันัน้	จงึควรท�าการวจัิย

เก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเองของนักเรียน	 โดยใช้แนวทางการ
บริหารจัดการในชั้นเรียนแบบร่วมมือกันสร้างวินัย	

	 	 8.2.2		ผลการวจิยัในข้อเสนอแนะทีม่คีวามถีม่ากทีส่ดุ	คอื	จดัให้นกัเรยีนได้เข้าร่วมกจิกรรม
เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ทุกคร้ัง	 ดังนั้น	 จึงควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนด้านรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 เพื่อท�าความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันและสร้าง
แนวทางการส่งเสริมหรือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม



Vol.7 No.1 January - June 201822

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

9.  เอกสารอ้างอิง

กลุ่มส่งเสริมการเรยีนการสอนและประเมนิผล	ส�านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.	(2548).	การประเมนิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544.	 กรุงเทพฯ	 :	

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

ชญานิศ	เลิกจันทร์.	(2556).	การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเมือง

พัทยา 7 จังหวัดชลบุรี.	 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	 :	มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก.

ทิศนา	แขมมณี.	 (2550).	ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพ. 

พิมพ์ครั้งที่	4.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

บญุชม	ศรสีะอาด.	(2553).	การวจิยัเบือ้งต้น (ฉบบัปรบัปรงุใหม่). พมิพ์ครัง้ที	่8.	กรงุเทพฯ	:	สวุรียิาสาส์น.

พระอ�านาจ	 อตฺถกาโม	 (น้อยนิล).	 (2556).	การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

ศกึษาสงเคราะห์บางกรวย อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ.ี	วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

ไพบลูย์	วฒันศริธิรรม	และสงัคม	สญัจร.	(2543).	ส�านกึไทยทีพ่งึปรารถนา.	กรงุเทพฯ	:	มลูนธิบิรูณะชนบท

แห่งประเทศไทยฯ.

ยุทธ	ไกยวรรณ์.	(2545). พื้นฐานการวิจัย.	ครั้งที่พิมพ์	4.	กรุงเทพฯ	:	สุวีริยาสาส์น.

ศึกษาธิการ,	กระทรวง.	(2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.	กรุงเทพฯ	

:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ศกึษาธิการ.	กระทรวง.	(2553).	แนวทางการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน : ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.	 พิมพ์คร้ังท่ี	 2.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุนมุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทยจ�ากัด.

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	 (2551).	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551.	กรุงเทพฯ	:	คุรุสภาลาดพร้าว.

สุจิตตรา	บัวขันธ์.	(2557).	รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
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10.  ค�าขอบคุณ 

กราบนมัสการขอบพระคุณ	 พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,	 ดร.	 และขอบคุณ	 ดร.จิราภรณ์	 ผันสว่าง	 

ที่ท่านทั้งสองกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	 ให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษา	 และตรวจแก้ไข	 

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กราบนมสัการขอบพระคณุพระครสูงัฆรกัษ์ไชยรตัน์	ชยรตโน(ขนัโท),ดร.	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร

การบริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ขอขอบพระคุณ	 

รองศาสตราจารย์ดร.สุเทพ	เมยไธสง	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวทิยาลัย	วทิยาเขตร้อยเอด็	และ	ดร.สวุฒัน์พงศ์	ร่มส	ีศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ	ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั	

จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคณุผูบ้รหิาร	ครผููส้อน	ในโรงเรยีนในเครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	1	ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูล	 และการเก็บข้อมูลใน

การค้นคว้าวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	ครอบครัว	และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน

กระตุ้นเตือน	และเป็นก�าลังใจตลอดมา	


