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บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

บ้านบะหว้า 2) หาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า และ 3) ติดตาม 

และประเมินผลการพฒันาคุณลกัษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action 

Research) ดำเนนิการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏบัิตกิาร การสังเกตการณ์  

และการสะทอ้นกลับ กลุ่มตัวอย่างในการวจิัยในคร้ังนี ้ประกอบด้วย ผู้วิจัยและกลุม่ผู้ร่วมวิจัย จำนวน 17 คน  

และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จำนวน 111 คน กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ คือนักเรียนโรงเรียน 

บ้านบะหว้า สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 290 คน เคร่ืองมอืท่ีใชไ้ด้แก่ 

แบบสังเกตแบบสัมภาษณ ์และแบบประเมินพฤตกิรรม การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณโดยการหา ค่าเฉลี่ย  

ค่ารอ้ยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชงิพรรณนา  

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า พบว่า ในภาพรวมนักเรียน

มพีฤตกิรรม อยู่ในระดับปานกลาง และยังมีบางส่วนมีพฤตกิรรมท่ีต้องปรับปรุง เช่น นักเรียนไม่ปฏบัิตติามกฎ 

ระเบียบของทางโรงเรียน ไม่ตัง้ใจเรียน ไม่ประหยัด มีนิสัยเห็นแก่ตัว และพูดคำหยาบ 

  2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า ประกอบด้วย  

1) การศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตัวอย่าง 2) ประชุมเชงิปฏบัิตกิาร 3) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ 6 กจิกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมเขตสะอาด 

ตดิดาว กิจกรรมบัดดี้พ่ีช่วยนอ้ง กิจกรรมยิม้ไว้ทักทาย และกิจกรรมธนาคารความด ี 

  3. ผลการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า ก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมพีฤตกิรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน แล้วนักเรียนมพีฤตกิรรม

เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำสำคัญ : การพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน 

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

*** ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) investigate problems of student desired characteristics,  

2) establish the guidelines for developing student desired characteristics, 3) monitor and evaluate the 

development of student desired characteristics at Ban Bawa school under the Office of Sakon Nakhon Primary 

Educational Service Area 3. The research employed two spirals of a four- stage participatory action research 

process comprising: planning, action, observation and reflection. The samples were 17 participants, including the 

researcher and co-researchers and 111 informants. The target groups were 290 students at Ban Bawa school 

under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3. The research instruments were a form of 

interview, and a form of behavior assessment. Quantitative data were analyzed by mean, percentage and 

standard deviation. Descriptive presentation was applied for qualitative data analysis. 

 The findings were as follows:  

  1. In terms of problems concerning desired characteristics of students in Ban Bawa School, the 

student behaviors as a whole were at a moderate level. However, there were some unacceptable student 

behaviors needing improvement such as failing to follow school regulations, inattentive learning behaviors, being 

uneconomical, being selfish, and using rough languages. 

  2. The guidelines for developing student desired characteristics involved three components: 1) a field 

trip to exemplary school, 2) a workshop, and 3) a six-activity program for developing student desired 

characteristics comprising morning school assembly, saving activity, a star award for area of each member 

responsibility for cleaning, student buddy, greeting and smiling activity, and records of good deeds. 

  3. The effects after the intervention indicated that the student desired characteristics as a whole 

were at the highest level compared with the pre-intervention at a moderate level of mean scores. 

Keywords: Student Desired Characteristics 

ภูมหิลงั 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ชีใ้ห้เห็นว่าสังคมไทยเผชญิวิกฤตความเสื่อมถอยด้าน

คุณธรรมและจรยิธรรมและมกีารเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแส

โลกาภิวัตน์และ โลกไซเบอร์ ทำให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์

เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยท่ีหลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคล ท่ีสนใจเร่ืองเดียวกัน โดยท่ีวัฒนธรรม

ท่ีบ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทท่ีชัดเจน ขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชญิกับความเสื่อมถอยด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม ซึ่งสะทอ้นได้ จากคนในสังคมมคีวามถีใ่นการใช้ความรุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากขึน้ท้ังปัญหา

ครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเหน็แตกต่างทางการเมอืง ขณะทีก่ระบวนการยุติธรรม

แก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มท่ี ผู้ท่ีใชค้วามรุนแรงมักขาดความยับยัง้ช่ังใจมีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเลีย้งดู 

ขาดการใชเ้หตุใชผ้ล ขาดความเอื้อเฟื้อ เอือ้อาทร ส่งผลให้ความมคีุณธรรมและจรยิธรรมของคน ในสังคมลดนอ้ยลง 

นอกจากนี้สังคมไทยเผชญิปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็ก

และเยาวชน ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 10 เด็กและเยาวชนถูกดำเนนิคดโีดย

สถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน มีสัดส่วน 5.0 - 5.4 คดีต่อเด็กพันคน สูงกว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 - 9 ที่มสีัดส่วน 3.3 - 5.1 คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 8,803 คด ีในปี 2549 

เพิ่มขึ้นเป็น 14,695 คดี ในป ี2553 ทัง้นี ้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและสถานศึกษาเพ่ิมขึน้ 

อย่างน่าเป็นห่วง จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมคีวามความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเนน้ในการพัฒนาคุณภาพ

ของคนในสังคมไทย ให้มีคณุธรรมและมคีวามรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย ปัญญา อารมณ์และ

ศลีธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวทางพัฒนาคนดังกล่าวนั้น 

มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืน้ฐานจิตใจที่ดีงาม มจีิตสาธารณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ื้นฐาน 

ท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มคีุณธรรม  

รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวเิคราะห์ สรา้งสรรค์ มทัีกษะด้านเทคโนโลยสีามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมโลกได้อย่างสันต ิ(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2554, หนา้ 43) 

 ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนกำลังเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติ

ในอนาคต ซึง่ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนท่ีพบเห็น ได้แก่ การแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ฟุ่มเฟอืย ใชจ้่ายเงิน

เกินตัว พูดจาไม่สุภาพ ไม่มสีัมมาคารวะ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนมนีอ้ยลง 

พฤตกิรรมนี้เกิดขึ้นบ่อย จนถูกมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาของคนในสังคมท่ีมกีารแข่งขัน  ความเป็นหน่ึงเหนอืผู้อื่น 

ลักษณะเช่นนี้หากไม่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีถูกต้องดีงามแล้ว เด็กในวันน้ีอาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีไม่

มคีุณธรรม จริยธรรม ขาดจิตสำนึกของการเป็นคนดีจนยากต่อการแก้ไข (รัตนากร วงค์ศรีและคณะ, 2551, หนา้ 69) 

ปัญหาของเด็กและเยาวชนมคีวามรุนแรงและขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อได้พจิารณาถึงรากเหงา้ของปัญหาทำให้ทราบได้ว่า 

เกิดจากการขาดการบูรณาการทางความคิดและการดำเนนิงานร่วมกันของสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศกึษา

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงนำมาสู่กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมท่ีไร้ประสิทธิภาพ ไม่ครอบคลุมปัญหาและการ

พัฒนาประกอบกับสภาวะของสงัคมไทยในปัจจุบันตกอยู่ในขัน้วกิฤต เกิดวกิฤตศลีธรรมและจรรยาบรรณในตัวบุคคล

อันนำมาสู่ปัญหา และความ ไมส่อดคล้องกันของคนในชาต ิขาดซึ่งการมอีุดมการณ ์ความรักชาติและการมจีิตสำนึก

ร่วมกันของคนในชาตสิิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชีแ้ละกระตุ้นเตอืนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชน 

ท้ังประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของตนได้เป็นอย่างด ีในปัจจุบันการศึกษาเป็นกระบวนการ 

ท่ีสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มคีวามสามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมี

คุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายการปฏรูิป

การศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการปฏรูิปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็น ศูนย์กลาง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน เนน้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้คนสามารถพัฒนา 

สู่ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี เก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง แต่จากผลการทดสอบระดับชาติ การศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพบว่า คุณภาพของนักเรียนยังตอ้งมีการพัฒนาให้ดีขึน้ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 6) 

 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ทัง้ 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมคีวามสุข ในฐานะเป็น

พลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ 

และการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอนครูประจำชัน้ 

ผู้ปกครอง และชุมชนตอ้งร่วมมือกันปลูกฝังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแกผู่้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงตอ้ง

พจิารณาถึงกจิกรรมต่างๆ ที่สถานศกึษากำหนดให้จัดขึ้น แล้วสง่ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ ซึ่งอาจดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, หนา้ 70)  
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การท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มคีณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศกึษา คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ครผูู้สอน ครูประจำชัน้ ผู้ปกครอง และชุมชน ตอ้งร่วมมือกันปลูกฝัง

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงตอ้งพิจารณาถึงกจิกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษา

กำหนดใหจ้ัดขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนาของผู้เรียน ซึ่งอาจดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้1) บูรณาการ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 2) จัดในกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 3) จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 4) ปลูกฝังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน 

 จากการประชุมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา การสัมภาษณ์จากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน 

บ้านบะหว้า เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า ปกีารศกึษา 2560 พบว่า  

มนีักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวนิัย ขาดความรับผิดชอบ การแต่งกายของนักเรียนหลายคนไม่ถูกระเบียบ เสื้อผ้า

ไม่สะอาด นกัเรียนขาดความกระตอืรือร้นด้านการเรียน ไม่สนใจเรียนชอบหนอีอกนอกหอ้งเรยีนบ่อยๆ ครูมอบหมาย

งานให้ทำหรอืให้ทำการบ้านไม่ยอมทำงานส่ง พฤติกรรมก้าวร้าว นอกจากนัน้เวลานักเรียนกลบัจากโรงเรียนแลว้ 

ไม่ช่วยเหลอืหรือรับผิดชอบงานท่ีครอบครัวมอบหมายให้ ปัญหาเหล่านีล้้วนแลว้แต่เกิดขึน้กับนักเรียน ซึ่งพฤติกรรม

ดังกล่าวของนักเรียนจะนำไปสู่พฤตกิรรมเสี่ยง ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 

เป็นการเร่งด่วน (โรงเรียนบ้านบะหวา้, 2559, หนา้ 7) 

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยร่วมกบับุคลากรโรงเรียนบ้านบะหว้าจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และสอดรับกับวิสัยทัศน์ หลักการและจุดหมายของหลักสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มคีวามสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  

และประกอบอาชพี มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมอืงไทย และพลเมอืงโลก ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถานศกึษาจึงจำเป็นต้องมกีารพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

เพื่อเป็นขอ้มูลในการประมวลผลของการศึกษาในระดับต่างๆ โดยยึดหลักคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามท่ีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ัง 8 ประการ เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ สามารถ 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 

คำถามการวิจัย 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นอย่างไร 

 2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นอย่างไร 

 3. ผลการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



56 

 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 3. เพื่อติดตามผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกดัสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการสรุปกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า ดังภาพปะกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1.1 ผูว้จิัย 1.2 ผู้ร่วมวจิัย จำนวน 16 คน 

  2. กลุ่มผู้ให้ขอ้มูล จำนวน 111 คน ประกอบด้วย  

   2.1 ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 1 คน 

   2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวน 1 คน 

 

ทราบปัญหาและแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์ของนักเรียน 

ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ทั้ง 6 กิจกรรม 

และให้คำแนะนำช่วยเหลือ 

ทราบผลการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนกัเรียน 

 

ขั้นท่ี 1 การวางแผน (Planning) 

-ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน                             

-ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนกัเรียน  

โดยการพัฒนาบุคลากรผู้ร่วมวิจัย 1) การศึกษาดูงาน 2) กำหนดแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 6 กิจกรรม  

3) นิเทศติดตามผล 

 

ขั้นท่ี 2  การปฏิบัตกิาร (Action) 

-ร่วมกันปฏิบตัิงานตามแผนพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียน และการนิเทศติดตามผล 

ขั้นท่ี 3 การสังเกตการณ์ (Observation) 

- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมตามแนวทางที่กำหนดไว ้

- นิเทศติดตามผล 

ขั้นท่ี 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) 

-ร่วมกันตรวจสอบข้อมลู ร่วมกันสะท้อนผล ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

เพื่อพัฒนางานและสรุปรายงานผล 
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ทราบข้อมูลที่ต้องนำไปปรับปรุง 

แก้ไข เพื่อพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้ 
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   2.3 นกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 1 ถึง มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จำนวน 54 คน แยกเป็นระดับช้ันละ 6 คน  

ซึ่งเป็นนักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญงิ 3 คน ได้มา จากการเลอืกแบบเจาะจงของครูประจำชัน้ โดยเลอืกจาก

นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดบั ดีเยี่ยม ปานกลาง ปรับปรุง อย่างละ 1 คน  

ท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

   2.4 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 54 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  3. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ คือ นกัเรียนจำนวน 290 คน 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยไดจ้ำแนกการใช้เครื่องมือเป็นประเภทตามลักษณะของการ

ดำเนนิงาน ดังนี ้

   1. ประเภทเคร่ืองมอื เครื่องมือในการวิจัยคร้ังนีแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

    1.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวางแผน ได้แก ่

     1.1.1 แบบบันทึกการประชุม เพื่อปรึกษาหารอืเกี่ยวกับสภาพและปัญหาคุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ของนักเรียน เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

     1.1.2 แบบสัมภาษณ์ 

    1.2 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน 

     1.2.1 แบบสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ร่วมวจิัยและกลุ่มผู้ให้ขอ้มูล 

    1.3 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเครื่องมือท่ีใชใ้นขัน้การสะทอ้นกลับ ได้แก ่

     1.3.1 แบบประเมินพฤตกิรรมของนักเรียน เป็นแบบประเมินมาตรส่วน 5 ตัวเลอืก 

     1.3.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤตกิรรมนักเรียน 

     1.3.3 แบบสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาคุณลกัษณะ 

อันพงึประสงค์ของนักเรียน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  กลุ่มผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชเ้ครื่องมือท่ีร่วมกันสร้างขึน้ ใชเ้วลาในการดำเนนิการวงรอบท่ี 

1 ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 และในวงรอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8 มกราคม 2561 

ถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกการ

สังเกต และแบบประเมินพฤตกิรรม โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล และกลุม่ผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียน ให้ขอ้มูลเกีย่วกับปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

บ้านบะหว้า ซึ่งขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน ดังนี้ 

   1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผู้วจิัย และกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเพื่อดำเนนิงานเก็บรวบรวมขอ้มูลตามความ

มุ่งหมายของการรายงาน วงรอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 และ ในวงรอบท่ี 

2 ระหว่างวันท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 

   2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผู้วจิัย และกลุ่มผู้ร่วมวจิัยจะเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย (PAOR) 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล มดีังนี้ 

   1. รอ้ยละ 2. ค่าเฉลี่ย (X ) 3. คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  1.1 จากการศกึษาปัญหาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของนักเรียนโดยวเิคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องและสมัภาษณ์

ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนบางส่วนแสดงพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ขาดความมีระเบียบวนิัย ชอบเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ชอบช่วยงานบ้าน  

มคีวามเห็นแก่ตัว ไม่รู้จกัอดออม แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวไม่เหมาะสม ไม่เชื่อฟังคำสัง่สอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

ไม่มคีวามสนใจในการเรียน หยอกลอ้กันในเวลาเรียน และชอบทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

  1.2 ผลการวเิคราะห์ระดับพฤตกิรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้าเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

ก่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนมพีฤตกิรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ในภาพรวม 

อยู่ในระดับ ปานกลาง (X  = 3.41) โดยมีพฤติกรรมดา้นรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์มคี่าคะแนนเฉลี่ยสงูสุด (X  = 4.18) 

รองลงมาคือด้านรักความเป็นไทย (X= 4.15) ส่วนพฤตกิรรมดา้นมวีนิัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำท่ีสดุ (X  = 3.00)  

รองลงมาคือพฤตกิรรมดา้นซื่อสัตย์ สุจริต (X  = 3.09) 

 2. แนวทางดำเนินการในการพฒันาคุณลักษณะอันพงึประสงคข์องนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คือ การศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตัวอย่าง ประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิารของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยซึ่งนำมาสูก่ารจัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียน ได้แก่  

6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมเขตสะอาดติดดาว กิจกรรมบัดดี้พ่ีช่วยนอ้ง 

กิจกรรมยิม้ไหว้ทักทาย กจิกรรมธนาคารความด ีและใชก้ารนเิทศ ตดิตามผล โดยผู้อำนวยการโรงเรียน 

 3. ผลการพัฒนาพฤตกิรรมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า หลังการพัฒนา

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ พบว่า นักเรียนมพีฤตกิรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาพรวม อยู่ใน 

ระดับมาก (X  = 4.17) เมื่อพิจารณารายดา้นจะเห็นได้ว่า พฤตกิรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  

อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก ่ด้านรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ ด้านรักความเป็นไทย และด้านมจีิตสาธารณะ พฤตกิรรม 

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน ที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านซื่อสัตย์ สจุริต ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่อย่าง

พอเพยีง และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ในส่วนของพฤตกิรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนในด้านมีวินัย  

มคี่าคะแนนเฉลี่ยต่ำท่ีสุด (X  = 3.57) รองลงมาคือพฤตกิรรมดา้นซื่อสัตย์สุจรติ (X  = 3.70) 

  เมื่อมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ในวงรอบท่ี 2 พบว่า นักเรียนมพีฤติกรรม

เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X  = 4.50) แสดงให้เห็นถึงการ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม 

ออมทรัพย์ กิจกรรมเขตสะอาดติดดาว กิจกรรมบัดดี้พ่ีช่วยนอ้ง กิจกรรมยิม้ไหว้ทักทาย กิจกรรมธนาคารความด ี 

เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะอันพงึประสงคข์องนักเรียนได้ 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า นกัเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่น  

ขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ขาดความมีระเบียบวนิัย ชอบเอาเปรียบผู้อ่ืน ด่าพ่อล้อแม่กัน ไม่ชอบ 

ช่วยงานบ้าน ขโมยเงินผู้ปกครองไปเล่นเกมส์ มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักอดออม แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวไม่เหมาะสม  
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ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มคีวามสนใจในการเรียน หยอกล้อกันในเวลาเรียน ชอบรังแกคนท่ี

อ่อนแอกว่า และชอบทะเลาะวิวาทในโรงเรียน ทัง้นี้อาจเกิดจากนักเรียนขาดการปลูกฝั่งคุณธรรมจรยิธรรม 

อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มฐีานะยากจนตอ้งไปทำงานต่างจังหวัดเลยปล่อยใหบุ้ตรหลานอยู่กับญาติ  

ไม่มเีวลาดูแลดว้ยตนเอง บางคร้ังโรงเรียนก็ละเลยไม่ให้ความสำคัญในการปลูกฝั่งในเร่ืองคุณธรรมเท่าที่ควร  

มุ่งพัฒนาแต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  จากศกึษาปัญหาเกี่ยวกับคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมัย 

บัวบาง (2552, หนา้ 90-91) ไดศ้กึษา การพัฒนาดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สภาพปัญหาคณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน 

ด้านการแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน การไม่เขา้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ  

ท่ีทางโรงเรียนจัดให้ การไม่รักษาความสะอาดและสมบัตขิองโรงเรียนก่อให้เกิดปัญหาด้านดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตมิาธตา มะโนมัย (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ือง การวิจัยแบบมสี่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า 

นักเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่า ยัง ไม่มคีวามขยันโดยเฉพาะดา้นการแสวงหาความรู้ นักเรียนไม่มพีฤตกิรรมการ

ประหยัดเท่าที่ควร ปัญหาด้านความซื่อสัตย์ยังปรากฏอยู่ มสีิ่งของชาวบ้านหายเป็นประจำ นักเรียนไม่มีพฤติกรรม

ความมีวินัยเท่าที่ควร มีนักเรียนหลายกลุ่มท่ีพูดคุยกันดว้ยคำพดู ที่ไม่สุภาพและไม่ใหค้วามเคารพผู้อาวุโสกวา่ 

นักเรียนขาดความสามัคคีปรองดองกันมเีหตุทะเลาะวิวาทกันเสมอ นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของความมนีำ้ใจน้อย 

ขาดความเสียสละ และขาดการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ สภุาวรรณ ยาทองไชย 

(2554, หนา้ 133) ได้ศึกษาการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิวังโน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปัญหา

เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนขาดความมวีนิัยในตนเอง นักเรียนบางส่วนยังฝ่าฝืน

ระเบียบของโรงเรียน มาโรงเรียนสาย ขาดความรับผิดชอบ เมื่อทำความผิดแตไ่ม่ยอมรับผิด เกบ็สิ่งของได้ก็ไม่มา 

แจ้งครู หยิบของอื่นไปโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต นักเรียนไม่ค่อยมีความกระตอืรือร้น ต้องให้คอยย้ำเตอืนอยู่ตลอด  

และเมื่อถึงกำหนดส่งแลว้ค่อยเร่งรีบทำให้เสร็จๆ เท่านั้น 

 2. แนวทางดำเนินการในการพฒันาคุณลักษณะอันพงึประสงคข์องนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คือ การศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตัวอย่าง ประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิารของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยซึ่งนำมาสูก่ารจัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียน ได้แก่  

6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมเขตสะอาดติดดาว กิจกรรมบัดดี้ 

พี่ช่วยน้อง กิจกรรมยิม้ไหว้ทักทาย กิจกรรมธนาคารความดี เป็นสิ่งท่ีช่วยพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของ

นักเรียนได้ เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจัดขึน้เป็นกิจกรรมท่ีผู้วจิัยและผูร่้วมวิจัยเห็นตรงกันว่ากิจกรรมท่ีจัดขึน้เป็นกิจกรรม 

ท่ีสามารถดำเนนิการได้ง่ายเห็นผลในระยะสั้น และมคีวามเกี่ยวข้องต่อการดำเนนิชีวิตประจำวันของนักเรียน ซึ่งมีการ

นเิทศ ตดิตามผลโดยผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้การดำเนนิงานของกิจกรรมต่างๆ เป็นไปได้ดว้ยด ีผลการวจิัยของ

ผู้วิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัของ ประภาส ละราคี (2552, หนา้ 197-205) ได้ศึกษา การวิจัยปฏบัิตกิารแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดตาใกล ้สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 3 การพัฒนากระบวนการและวางแผนปฏบัิตกิารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยการไป

ศกึษาดูงานโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลอืกเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำ ทำให้คณะครู เกดิความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมากขึน้ และนำมากำหนดกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
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นักเรียน โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ ดังนี้ 1) การฝกึอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตกิจกรรมอบรม

คุณธรรมวันสุดสัปดาห์ 2) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมคีุณธรรมจรยิธรรม ประกอบด้วย การสอดแทรกคุณธรรม 

จรยิธรรมในรายวชิา การอบรมหนา้เสาธง การนั่งสมาธิก่อนเรียน 3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

ประกอบด้วย กิจกรรมคุ้มทำความสะอาด การเดินแถวกลับบ้าน กิจกรรมท่ีช่วยนอ้ง กิจกรรมคนดีศรีโรงเรียน

กิจกรรมออมทรัพย์วันละบาท กิจกรรมไหว้กันวันละนิดจิตแจม่ใส กจิกรรมตรวจสุขภาพและเครื่องแต่งกาย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ยาทองไชย (2554, หนา้ 133) ได้ศึกษาการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม

เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิวังโน สังกดัสำนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ได้แก่ กิจกรรมการฝกึอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมเข้าวัดทุกสปัดาห์ กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันถึง

ประสงค์ในวันสุดสัปดาห์ กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมคีุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ ประกอบด้วย กิจกรรม 

การสอนสอดแทรกในรายวชิาต่างๆ กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ กิจกรรมคนดศีรีโรงเรียน

กิจกรรมการตรวจสุขภาพและเครื่องแต่งกาย กิจกรรมเดินแถวกลับบ้าน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ของนักเรียนในวงรอบท่ี 2 โดยใชก้ิจกรรมประกวดการแต่งกายท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ

โรงเรียน และการนเิทศติดตาม สอดคล้องกับงานวจิัยของ ไพสดุา แก้วลอื, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจรญิสุข (2558, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้านวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเรียง โดยใช้

กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กจิกรรมพัฒนาบุคลากร กจิกรรมปลูกฝังวนิัยนักเรียน กิจกรรมท่ีใชพ้ัฒนาวนิัยนักเรียน 

และกิจกรรม ประเมินวนิัยนักเรียน ผลการดำเนนิการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

ในทางบวก คือ การร่วมมือในการพัฒนา การประพฤติตนตามระเบียบวนิัย เกิดการเรียนรู้หลายประการท้ังดา้นการ

ทำงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาวนิัยนักเรียนในเชงิบวก และเกิดองค์ความรู้จากการปฏบัิตจิรงิ คือ  

การใช้หลักการมีส่วน ร่วมและกระบวนการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารในการพัฒนาคุณลักษณะ อันพงึประสงค์ด้านวนิัย

นักเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวจิัยของ กรกช วรรณไชย (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพงึประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศกึษา โรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น พบว่ารูปแบบ

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัด

ขอนแก่น ประกอบด้วย กิจกรรมในการพัฒนา จำนวน 9 กจิกรรม ได้แก่ 1) กจิกรรมรู้เร่ืองวนิัย 2) กิจกรรม 

ช่วยฟังหน่อย 3) กิจกรรมค้นหาบุคคลต้นแบบ 4) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมต ิ5) กิจกรรมการวเิคราะห์ 

และเลอืกบุคคลต้นแบบ 6) กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย 7) กิจกรรมการวางแผนการใชเ้วลา 8) กิจกรรมการรู้จัก

ตนเอง และ 9) กิจกรรม 5 ส  

 3. ผลการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จากการทำกิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรม โดยใชก้าร

สังเกตการณ์และตดิตามผลการดำเนนิงาน ก่อนพัฒนาพบว่านกัเรียนมพีฤตกิรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีพฤตกิรรมดา้นรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์มคี่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ

ด้านรักความเป็นไทย ส่วนพฤตกิรรมดา้นมวีนิัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำท่ีสุด รองลงมาคือพฤตกิรรมดา้นซื่อสัตย์ สุจริต 

และหลังการพัฒนา พบว่า นักเรียนมพีฤตกิรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด

ทุกด้าน ยกเวน้ดา้นมวีนิัย ซึง่อยู่ในระดับมากเพยีงด้านเดียว ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจเนื่องจากนักเรียนมรีะดับพฤติกรรม 

อยู่ในระดับมากอยู่ก่อนแลว้ ซึ่งผลการวจิัยมสีอดคล้องกับงานวจิัยของ กุมาลา ถือโชค (2550, หนา้ 101-104)  

ได้ศึกษาการพัฒนาการดำเนนิงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4  

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 การปฏบัิตกิารในขั้นท่ี 1 คือ กิจกรรม 
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เพื่อนเตอืนเพื่อน ผู้ศึกษาค้นควา้ได้จัดประชุมทำความตกลงระหว่างครูผู้ร่วมศึกษาค้นควา้ นักเรียนอาสาสมัคร  

และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บันทึกพฤตกิรรมของนักเรียนเป้าหมายพร้อมรายงานให้ครูท่ีปรึกษาหรอืครูฝ่าย

กิจกรรมทราบ จากการบันทึกและสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนมพีฤติกรรมการแต่งกายและไวท้รงผมถูกระเบียบมากขึ้น 

แต่ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไว้ผมสัน้เกินไปและนักเรียนหญงิเหน็บกิ๊บและผูกโบว์สฉีูดฉาด การปฏบัิตกิารในขั้นท่ี 2 คือ 

กิจกรรมอบรมก่อนเข้าเรียน ผู้ศึกษาค้นควา้และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ใหก้ารอบรมแก่นักเรียนก่อนเข้าเรียนตอนเชา้  

30 นาทสีัปดาห์ละ 2 ครัง้ พรอ้มท้ังให้คำตักเตอืนและคำชี้แนะ และสร้างข้อตกลงร่วมกันกับนักเรียน พบว่า นักเรียน

กลุ่มเป้าหมายแต่งกายได ้ถูกระเบียบและสะอาดขึน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัย ประภาส ละราคี (2552, หนา้ 197-205) 

ได้ศึกษา การวิจัยปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดตาใกล ้สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสนิธ์ุเขต 3 การติดตามและการประเมนิผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียน ตามโครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามขอบข่ายคุณธรรมขัน้พืน้ฐาน 8 ประการคอื 1) ขยัน 

2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวนิยั 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามคัคี 8) มีนำ้ใจ ผลการประเมินก่อนการพัฒนา พบว่า

โดยภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับนอ้ย ภายหลังการพัฒนาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ไพศาล มั่นนอก และไพฑูรย์ สิลารัตน์ (2557, หนา้ 110) ได้ทำการศกึษาเร่ือง การวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาของนักเรียนโรงเรียน

วเิศษชัยชาญวทิยาคม พบว่าการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนวเิศษชัยชาญวิทยาคม โดยใช้ 

กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การเข้าค่ายคุณธรรม 2) กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม 3) กลยุทธ์

วันพุธพบพระละกิเลส 4) กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมในชวีติประจำวัน 5) กลยุทธ์ ศูนย์พัฒนาการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซึ่งม ี6 กจิกรรมย่อย คือ 5.1) กจิกรรมการปลูกมะนาว 5.2) กิจกรรม 

การปลูกผักพื้นบ้าน 5.3) กิจกรรมการเลีย้งปลา 5.4) กิจกรรมการเลีย้งกบ 5.5) กิจกรรมการเพาะเห็ดภูฏาน  

5.6) กิจกรรมการทำนาข้าวหอมนลิ ผลการปฏบัิตกิารพบว่านักเรียนมคีุณธรรมจรยิธรรมโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมแก่นักเรียนโดยการจัดกิจกรรมเสริมและการพัฒนาแบบมสี่วนร่วม

ทำให้นักเรียนมกีารพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมท่ีดขีึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเกีย่วกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านมีวินัย ควรได้รับการ

พัฒนา ซึ่งแนวทางในการพัฒนาคือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหาให้นักเรียนได้ปฏบัิต ิเพื่อให้นักเรียนเกิดการ

พัฒนาพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับในการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรทำการวจิัยเฉพาะด้านในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

  2.2 ควรศกึษาการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ของนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีได้ปฏบัิตเิป็นกิจวัตรประจำวันจนเกิดเป็นนิสัย และจดัให้มีการวัดและประเมินผล 

ท่ีเป็นระบบ 

  2.3 ควรศกึษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้ชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมดว้ย และจัดให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของชุมชน 
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