
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

A model for deveiopment the quality of learners on desirable characteristics  

of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School 
 

นางลัดดา  เจียมจูไร1 

Ladda Jeamjurai 

บทคัดยFอ 

 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียน  

ทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ ครั ้งนี ้ ใช1กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D: 

Research  and  Development) ในลักษณะของการผสมผสานวิธี (Mixed  Methods)  โดยมีการ

เก็บข1อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative  methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative  methods)  

มีวัตถุประสงค=เพื่อ 1) ศึกษาองค=ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 2) ศึกษาสภาพปBจจุบันและสภาพท่ีพึง

ประสงค=การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน=  

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 3) สร1างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ และ 4) ทดลองใช1และ

ศึกษาผลการใช1รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ= กลุ rมเปsาหมายที่ใช1ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได1แกr ผู 1บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู1สอน 71 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 14 คน นักเรียน 322 คน 

รวนทั้งสิ้น 415 คน เครื่องมือที่ใช1ในการวิจัย ได1แกr แบบประเมินความเหมาะสม แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ=กึ่งมีโครงสร1าง แบบบันทึกข1อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตที่ใช1ในการวิเคราะห=

ข1อมูล คrาร1อยละ คrาเฉล่ีย และสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวFา 

1. องค=ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ พบวrา มี 5 องค=ประกอบ คือ  (1) การสร1างเจตคติที่ดี   

(2) การสร1างเสริมประสบการณ= (3) การสร1างความตระหนัก (4) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

และ (5) การมีทักษะในการดำเนินชีวิต เมื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค=ประกอบการพัฒนา

 
1 ผู1อำนวยการโรงเรียนทีป9งกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 



คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= ตามความคิดเห็นของผู1ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 

โดยรวมอยูrในระดับมากท่ีสุด  

2. สภาพปBจจุบันการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียน       

ทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ โดยรวมอยูrในระดับปานกลาง (µ=2.81 s=0.24) 
สภาพที่พึงประสงค=การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= โดยรวมอยูrในระดับมาก

ที่สุด (µ=4.72, s=0.37) ความต1องการจำเป�น พบวrา องค=ประกอบที่มีคrาความต1องการจำเป�นสูงสุด 

คือ การมีทักษะในการดำเนินชีวิต (PNImodified=0.74) รองลงมา คือ การกำกับ ติดตาม และ

ประเมินผล (PNImodified=0.69) สrวนองค=ประกอบที่มีคrาความต1องการจำเป�น ต่ำสุด คือ การสร1าง

ความตระหนัก (PNImodified=0.63) 

3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ คือ รูปแบบ AELE Model ประกอบด1วย การสร1างเจตคติ

ที่ดี (A: Attitude)  การสร1างเสริมประสบการณ= (E: Experience)  การประยุกต=ใช1การชีวิตประจำวัน 

(L: Life skills) และ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล (E: Evaluation) มีความเหมาะสมตาม

ความคิดเห็นของผู1เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน โดยรวมอยูrในระดับมากท่ีสุด (µ=4.73, s=0.43) 
4. ผลการใช1รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียน   

ทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ พบวrา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

ท้ัง 8 ด1าน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 โดยภาพรวม ป�การศึกษา 2562 สูงกวrา

ป�การศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น และผลการประเมินความพึงพอใจของผู1บริหารสถานศึกษา ครู และ

นักเรียนที่มีตrอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= โดยรวมอยูrในระดับ

มากท่ีสุด (µ=4.84, s=0.28) 

คำสำคัญ : การพัฒนาคุณภาพผู1เรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค= 
 

Abstract 

Subject research A model for development the quality of learners on desirable 

characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School  

this time, the research and development process was used in the form of a 

combination of methods in which Quantitative  methods and Qualitative  methods 

intended to 1) study the composition development the quality of learners on desirable 

characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School  

2) study the current and desirable conditions development the quality of learners on 

desirable characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal 



Patronage School 3) build and model for development the quality of learners on 

desirable characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal 

Patronage School And 4) test and study the results of use model for development the 

quality of learners on desirable characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana 

Under Royal Patronage School. The target group used in this research was 1 school 

administrator, 71 teachers, 14 school committee members, 322 students, totaling 415 

people. The research instruments were a suitability assessment questionnaire, a semi-

structured interview questionnaire data record form Satisfaction questionnaire. Statics 

used for data analysis, percentage, mean and standard deviation. 

The research results were found that 

 1. study the composition development the quality of learners on desirable 

characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School  

Found that there are 5 components: (1) Attitude (2) Experience (3) Awareness (4) Life 

skills  ( 5)  Evaluation When considering the composition development the quality of 

learners on desirable characteristics according to the opinions of experts, total of 5 

people were at the highest level. 

 2) study the current and desirable conditions development the quality of 

learners on desirable characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under 

Royal Patronage School Overall, it was at the moderate level (µ=2.81 s=0.24)  the 

desirable condition, the development of the learner quality of desirable characteristics 

Overall, it was at the highest level (µ=4.72,  s=0.37)  Demand was found that the 

component with the highest required demand was Life skills (PNImodified=0.74), followed 

by monitoring and evaluation (PNImodified=0.69), the component with the lowest 

required value was awareness (PNImodified=0.63) 

 3) a model for development the quality of learners on desirable characteristics 

of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School is a format AELE 

Model consisting of Attitude, Experience, Life skills and Evaluation was appropriate 

according to the opinions of 5 experts, overall at the highest level (µ=4.73, s=0.43) 

4) results of use a model for development the quality of learners on desirable 

characteristics of Dipangkornwittayapat Taweewattana Under Royal Patronage School 

it was found that the results of the evaluation of the desirable characteristics of all 8 



aspects at the levels of Mathayomsuksa 1 to 6, the overall academic year 2019 was 

higher than the academic year 2018 at all levels and the satisfaction assessment results 

of the school administrators, teachers and  students towards the development model 

of the quality of the learner of desirable characteristics. Overall, it was at the highest 

level (µ=4.84, s=0.28) 

KEYWORD: DEVELOPMENT THE QUALITY OF LEARNERS, DESIRABLE CHARACTERISTICS  

 

บทนำ 

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

ด 1วยว ิทยาการท ี ่ รวดเร ็ว ก rอให 1 เก ิดการ

เคลื่อนย1ายทางวัฒนธรรมการผสมผสานของ

คrานิยมแนวคิดตrาง ๆ จึงสrงผลกระทบตrอการ

ดำรงชีว ิตผ ู 1คนในสังคม ร ัฐธรรมนูญแหrง

ราชอาณาจักรไทย ฉบับปBจจุบันจึงได1บัญญัติ

ใน มาตรา 54 การศึกษาทั้งปวงต1องมุrงพัฒนา

ผู1 เร ียนให 1เป �นคนดี ม ีว ิน ัย ภ ูม ิใจในชาติ 

สามารถเชี่ยวชาญได1 ตามความถนัดของตน 

และมีความรับผิดชอบตrอครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ หรือแม1แตrรัฐบาล

ปBจจุบันก็ยังมีนโยบายที่จะจัดให1มีการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู1 เพื่อสร1างคุณภาพ

ของคนไทยให1เป�นคนดี มีคุณธรรม สอดคล1อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหrงชาติ พ.ศ.

2542 และที่แก1ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 

2545 ได1กลrาวไว1วrา การประกอบอาชีพและ

การดำรงช ีว ิตอย rางม ีความส ุข โดยต 1อง

ผสมผสานสาระความรู1เหลrานั้นให1ได1ในมาตรา

ที่ 23 และ 24 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุป

ได1ว rา ต1องเน1นความสำคัญทั ้งความรู 1และ

คุณธรรมการจัดกระบวนการเรียนรู1ต1องบูรณา

การความรู 1ด1านตrาง ๆ เชrน ความรู 1เกี ่ยวกับ

ตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร= เทคโนโลยี

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปBญญาไทย  

ท ักษะในการประกอบอาช ีพ  และการ

ดำรงชีวิตอยrางมีความสุข  โดยต1องผสมผสาน

สาระความรู1เหลrานั้นให1ได1สัดสrวนสมดุลกัน

ร ว ม ท ั ้ ง ป ล ู ก ฝ B ง ค ุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิ ย ธ ร ร ม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค= และคrานิยมที่ดี

งามไว1ในทุกวิชาและให1สถานศึกษาจัดการ

ประเมินผู1เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของ

ผู1เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม

การเรียน การรrวมกิจกรรมและการทดสอบ 

ควบคูrไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตาม

ความเหมาะสมในแตrละระดับและรูปแบบ

การศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2553: 1)  

ป B จจ ุ บั นการส r ง เ สร ิ มค ุณธรรม

จริยธรรมสำหรับเยาวชนสrวนมากทำได1โดย

การสอดแทรกใน รายวิชาตrาง ๆ ทุกคร้ังท่ี

จ ัดการเร ียนการสอน นอกจากน้ียังมีการ

สอดแทรกในทุกกิจกรรมท่ีสถานศึกษาได1จัดให1

นักเรียน (พระณธัชพงศ= โนทายะ, 2561: 2) 

แม1วrาหลักสูตรจะไมrได1กำหนดรายวิชาด1าน

คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ไว1โดยเฉพาะในขณะที่กำหนดให1ครู



ต1องรrวมกันประเมินค ุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง

ประสงค=  และถือเป�นเกณฑ=การเลื่อนชั้น

เรียน แตrจากการศึกษาสภาพการจัดการ

เรียนการสอนในปBจจุบัน พบวrา ครูไมrสามารถ

ปลูกฝBงคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค=ตามเจตนารมณ=ของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานได1  อันเนื่องมาจากครู

ไมr ได 1 ร ับการพัฒนาเทคนิควิธ ีสอนแบบ

ส อ ด แ ท ร ก ค ุ ณ ธ ร ร ม จ ร ิ ย ธ ร ร ม   แ ล ะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค= ประกอบกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดย

สอดแทรกคุณธรรมเป�นเรื ่องยากกวrาการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือโครงการเฉพาะ

กิจ  ทั้งที่ความจริงแล1วการจัดการเรียนการ

สอนต1องเป�นการบูรณาการและสอดคล1อง

กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะครูใหมrยังขาด

ทักษะการสอนการแนะนำการปฏิบัติตนใน

การเป�นแบบอยrางทางจริยธรรมให1กับผู1เรียน

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561: 1) 

ผลการสำรวจความค ิดเห ็นของน ักเร ียน 

นักศึกษาผู 1บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย= 

และผู 1ปกครองทั ่วประเทศของสานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (สกค.) รrวมกับสวน

ดุส ิตโพลส= (2556) พบวrา พฤติกรรมของ

เยาวชนที่เป�นปBญหาและสังคมพึงตระหนักใน

ขณะนี ้ค ือร 1อยละ 25.21 ม ีการใช 1ส ินค1า

ฟุ£มเฟ¤อย ยึดติดกับวัตถุ รองลงมาคือร1อยละ 

24.00 แตrงตัวโป¥ตามแฟชั่นตrางชาติร1อยละ 

20 .05 ม ั ่ วส ุ มอบายม ุขร 1 อยละ 15 .49 

แสดงออกจนเกินงาม และร1อยละ 14.43 

แสดงความก1าวร1าวไมrเชื่อฟBงพrอแมr ขาดความ

กตัญ¦ูและสัมมาคาราวะ (นรีรัตน=  ทับทอง

กุล, 2561: 337-338) 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) พบวrา 

โรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนาหลายประเด็น โดย

ประเด ็นหน ึ ่ งท ี ่ ทาง โรง เร ี ยน เห ็นว r า มี

ความสำคัญและควรได1รับการแก1ไขเพื่อจะได1

สrงผลตrอการพัฒนาในด1านอื่น ๆ คือ ด1านการ

จัดการเรียนการสอนที่เน1นผู1เรียนเป�นสำคัญ ท่ี

ระบุโรงเรียนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

เรียนรู1ของครู การกำหนดเปsาหมายที่ต1องการ

ให1 เก ิดข ึ ้นก ับผ ู 1 เร ียนด 1านความร ู 1  ท ักษะ 

กระบวนการที่เป�นความคิดรวบยอด หลักการ

และความสัมพันธ= รวมทั ้งคุณลักษณะที่พึง

ประสงค=ยังไมrครอบคลุม ข1อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ด1านการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียน

ควรพัฒนาผู1เรียนให1เป�นผู1เรียนยุคใหมr คือ มี

มารยาทงาม มีสัมมาคารวะ พูดจาไพเราะ เพ่ือ

จะได1เป�นสถานศึกษาต1นแบบของผู 1 เร ียน

คุณธรรม มารยาทงานตrอไป และด1านการ

จัดการเรียนการสอนที่เน1นผู1เรียนเป�นสำคัญ 

ครูควรมีการกำหนดเปsาหมายที่ต1องการให1เกิด

ขึ้นกับผู1เรียน ด1านความรู1 ทักษะ กระบวนการ

ท ี ่ เป �นความค ิดรวบยอด หล ักการและ

ความสัมพันธ= รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค= 

และควรมีการบันทึกหลังสอนให1สอดคล1องกับ

เปsาประสงค=เพื่อแก1ไขและพัฒนาผู1เรียนให1ตรง

ตามวัตถุประสงค= (สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค=การ

มหาชน), 2557: 5-6)  



นอกจากน ี ้ ในป �การศ ึกษา 2561 

โรงเร ียนทำการสำรวจข1อมูลพื ้นฐานของ

นักเร ียนจากการออกเย ี ่ยมบ1านนักเร ียน 

จำนวน 1,372 คน คิดเป�นร1อยละ 74.52 

พบวrา 1) นักเรียนมีสภาพภาพปBญหาด1าน

เศรษฐกิจจำนวน 249 คนคิดเป�นร 1อยละ 

13.43 2) นักเรียนที่มีสภาพปBญหาด1านการ

เรียนจำนวน 218 คน  คิดเป�นร1อยละ 11.84 

3) น ักเร ียนที ่ม ีสภาพปBญหาด1านสุขภาพ

จำนวน 134 คน คิดเป�นร1อยละ 7.28 4) ด1าน

ค ว ามส าม า รถพ ิ เ ศษ  ม ี น ั ก เ ร ี ย นท ี ่ มี

ความสามารถพิเศษเพียง 501คน  คิดเป�นร1อย

ละ 27.21 และนักเรียนที่ไมrมีความสามารถ

พิเศษ จำนวน 871 คน คิดเป�นร1อยละ 72.79 

ซึ ่งโรงเรียนได1ตระหนักถึงความสำคัญกับ

นักเรียนทุกกลุrม ไมrวrาจะเป�นกลุrมปกติ กลุrม

เสี่ยง / มีปBญหา เพื่อสนับสนุนให1นักเรียนที่อยูr

ในความดูแลของครูมีคุณภาพมากขึ้น มีความ

ภาคภูมิใจในตนเองในด1านตrาง ๆ รวมไปถึง

ชrวยปsองกันไมrให1นักเรียนกลุrมปกติ กลายเป�น

นักเรียน กลุ rมเสี ่ยง / มีปBญหา และชrวยให1

นักเรียน กลุ rมเสี ่ยง / มีปBญหากลับมาเป�น

นักเรียนกลุ rมปกติ อยrางมีคุณภาพ และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ตามที ่โรงเรียน

คาดหวัง ดังนั ้นโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= 

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ จึงได1รrวมกับ

คณะครู บุคลกร คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั ้นพื ้นฐาน และผู 1ปกครองนักเร ียนจึงได1

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดในการ

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอัน

พึงประสงค=ของผู1เรียนให1ดีข้ึน ตrอไป 

วัตถุประสงค[ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค=ประกอบการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ 

2. เพื่อศึกษาสภาพปBจจุบันและสภาพ

ที่พึงประสงค=การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

3. เพื่อสร1างและพัฒนารูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวี

วัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

4. เพื่อทดลองใช1และศึกษาผลการใช1

ร ูปแบบการพ ัฒนาค ุณภาพผ ู 1 เร ียนด 1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีแบrงออกเป�น 4 ข้ันตอน 

ผู1วิจัยกำหนดขอบเขตการวิจัยไว1 ดังน้ี 

ขั ้นตอนที ่ 1 ศึกษาและสังเคราะห=

องค=ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค= มีขอบเขต ดังน้ี 

1.  ศ ึกษาเอกสารและงานว ิจ ัย ท่ี

เกี่ยวข1องกับองค=ประกอบการพัฒนาคุณภาพ

ผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= แล1ว

นำมาสังเคราะห=เพื ่อจัดกลุ rมองค=ประกอบ

ร ูปแบบการพ ัฒนาค ุณภาพผ ู 1 เร ียนด 1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค= 

2. ส ัมภาษณ=เช ิงล ึกผ ู 1ทรงคุณวุฒิ

เก ี ่ยวก ับการพ ัฒนาค ุณภาพผ ู 1 เร ียนด1าน



คุณลักษณะอันพึงประสงค= จำนวน 5 คน โดย

เป�นผู1ที ่บทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพผู 1 เร ียนด1านลักษณะอันพึง

ประสงค=ซึ่งเป�นผู1ที่ได1ยอมรับในวงกว1าง เพ่ือ

ศึกษาองค=ประกบและแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปBจจุบันและ

สภาพท่ีพ ึงประสงค = เก ี ่ ยวก ับการพ ัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ มีขอบเขต ดังน้ี 

1.  ศ ึกษาเอกสารและงานว ิจ ัย ท่ี

เกี ่ยวข1องกับเรื ่องการพัฒนาคุณภาพผู1เรียน

ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= เพื่อเป�นแนว

ทางการกำหนดขอบขrายและกรอบแนวคิด

ของการวิจัย 

2. ประชากร 

 2.1 ประชากรที่ใช1ในการวิจัยคร้ัง

นี้ ได1แกr ผู1บริหารสถานศึกษา ครูผู1สอน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 111 คน 

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ  

 2.2 กลุrมตัวอยrางที่ใช1ในการวิจัย

ในขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปBจจุบันและสภาพ

ที ่คาดหวังการพัฒนาคุณภาพผู 1เร ียนด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

ได1แกr ผู 1บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน 

ครูผู1สอน จำนวน 71 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา จำนวน 14 คน รวมกลุrมตัวอยrาง

ทั้งสิ้น จำนวน 86 คน โดยการกำหนดขนาด

สุ rมตัวอยrางตามตารางเครจซี ่และมอร=แกน 

(Krejcie & Morgan) ในระดับความเชื ่อม่ัน 

95%  (มาเรียม  นิลพันธุ =, 2557: 120-121) 

และใช 1ว ิธ ีการเล ือกตัวอยrางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) 

ขั้นตอนที่ 3 สร1างและพัฒนารูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= 

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ มีขอบเขต ดังน้ี 

1. นำข1อมูลที่ได1จากการวิจัยขั้นตอน

ที่ 1-2 มาวิเคราะห=และสังเคราะห=เพื่อกำหนด

กรอบประเด็นในการสัมภาษณ=กลุrมเปsาหมาย

ของโรงเร ียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที ่มีแนว

ปฏิบัติที ่เป�นเลิศ (Best Practice) ด1านการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณธรรม จริยธรรม 

ซ ึ ่ งพ ิจารณาจากโรงเร ียนท ี ่ ได 1ร ับรางวัล

โรงเร ียนพระราชทาน (พ.ศ.2558-2561) 

จำนวน 3 โรงเรียน ได1แกr โรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม 

และโรงเรียนศึกษานารี  

2. ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= จาก

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีแนวปฏิบัติที่เป�น

เลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= โดยการ

สัมภาษณ= กลุrมเปsาหมายผู1ให1ข1อมูลสำคัญ คือ 

ผู 1บริหารสถานศึกษา รองผู 1อำนวยการกลุrม

บริหารวิชาการ และหัวหน1างานกิจกรรม



พัฒนาผู1เรียน จากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 

โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม และโรงเรียน

ศึกษานารี จำนวน 9 คน โดยวิธีการเลือก

ตัวอยrางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

3. นำผลการวิจัยในขั ้นตอนที ่ 1-2 

และผลการสัมภาษณ=ที่ได1จากโรงเรียนที่มีแนว

ปฏิบ ัต ิท ี ่ เป �นเล ิศ (Best Practice) ในการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค= มาสังเคราะห=เพื่อกำหนดโครงสร1าง

หรือองค=ประกอบของรูปแบบ 

4. สร1าง (รrาง) รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ 

5. นำ (ร rาง) ร ูปแบบการพ ัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ ไปให1ผู1ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 

คน ตรวจพ ิ จารณาและประ เม ิ นความ

เหมาะสมของรูปแบบ 

6. พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

โรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระ

ร า ช ู ป ถ ั ม ภ = ฯ  ต า ม ข 1 อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง

ผู1ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช1และศึกษาผล

การใช1รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ มี

ขอบเขต ดังน้ี 

1. ศึกษาข1อมูลผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

โรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ=ฯ ป�การศึกษา 2562 

2. นำร ูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1 เร ียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= ท่ี

ผู1วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช1กับโรงเรียนทีปBง

กรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

ในชrวงภาคเรียนที ่ 1และ ภาคเรียนที ่ 2 ป�

การศึกษา 2562 ระหวrางวันที ่ 1 เมษายน 

2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

3. ศึกษาข1อมูลผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

โรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราช ู ปถ ั มภ = ฯ  ป � ก า รศ ึ กษา  2562  โดย

กลุ rมเปsาหมาย ได1แกr ผู 1บริหารสถานศึกษา 

จำนวน 1 คน ครูและบุคลากร จำนวน 92 คน 

นักเรียน จำนวน 322 คน รวมกลุrมเปsาหมาย 

จำนวน 415 คน ซ่ึงได1มาโดยเลือกแบบเจาะจง 

4. เปรียบเทียบข1อมูลผลการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ ระหวrางป�การศึกษา 2561 

กับป�การศึกษา 2562 

5. สรุปผลการทดลองใช1รูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านด1านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= 

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

 

 

 



เคร่ืองมือท่ีใชiในการวิจัย  

1. แบบประเมินความเหมาะสมของ

องค=ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค= 

2. แบบสอบถามเก ี ่ ยวก ับสภาพ

ปBจจุบันและสภาพที ่พึงประสงค=การพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯด1านสภาพปBจจุบันมีคrาความ

เชื ่อมั ่นเทrากับ 0.96 และด1านสภาพที ่พึง

ประสงค=มีคrาความเช่ือม่ันเทrากับ 0.98 

3. แบบสัมภาษณ=ก่ึงมีโครงสร1าง  

4. แบบบันทึกข1อมูลผลการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจ มีคrา

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทrากับ 0.90 

สถิติท่ีใชiในการวิเคราะห[ขiอมูล 

 1)  สถ ิ ต ิท ี ่ ใ ช 1 ในการตรวจหา

ค ุณภาพเคร ื ่องม ือ ได 1แก r  ค rาด ัชน ีความ

สอดคล1อง (IOC) คrาอำนาจจำแนก และคrา

ความเช่ือม่ัน (Reliability) 

 2)  สถ ิ ต ิ พ ื ้ นฐานท ี ่ ใ ช 1 ในการ

วิเคราะห=ข1อมูล  

 2.1)  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม

เหมาะสมของคูrมือการพัฒนาคุณภาพผู1เรียน

ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียน  

ท ีป Bงกรว ิทยาพ ัฒน =  (ทว ีว ัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ=ฯ  ได1แกr คrาเฉล่ีย และสrวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2.2) แบบสอบถามความพึง

พอใจที่มีตrอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียน

ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียน  

ท ีป Bงกรว ิทยาพ ัฒน =  (ทว ีว ัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ=ฯ ได1แกr คrาเฉล่ีย และสrวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 3) สถิติท่ีใช1ในการเปรียบเทียบ 

 3.1) แบบบันท ึกข 1อม ูลผลการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวี

วัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ ได1แกr คrาความถ่ี 

และคrาร1อยละ 

 3.2) เปรียบเทียบผลการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ ระหวrางป�การศึกษา 2561 

(กrอนใช1รูปแบบ) กับป�การศึกษา 2562 (หลัง

ใช1รูปแบบ) ได1แกr คrาร1อยละ 

ผลการวิเคราะห[ขiอมูล 

1. องค=ประกอบการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

โรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ=ฯ พบวrา มี 5 องค=ประกอบ คือ (1) 

การสร 1าง เจตคติท ี ่ด ี  (2) การสร 1างเสริม

ประสบการณ= (3) การสร1างความตระหนัก (4) 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล และ (5) 

การมีทักษะในการดำเนินชีวิต เมื่อพิจารณา

ความเหมาะสมขององค=ประกอบการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

ตามความคิดเห็นของผู1ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 

คน โดยรวมอยูrในระดับมากที่สุด ( =4.92, 

SD=0.09) เมื่อพิจารณาเป�นรายองค=ประกอบ

พบวrาอยูrในระดับมากที่สุดทุกองค=ประกอบ 

X



โดยองค=ประกอบที่มีคrาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

สร1างเจตคติที่ดี  การสร1างเสริมประสบการณ= 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล และการมี

ทักษะในการดำเนินชีวิต ( =5.00, SD=0.00) 

สrวนองค=ประกอบที่มีคrาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การ

สร1างความตระหนัก ( =4.80, SD=0.45)  

2. สภาพปBจจุบันการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

โรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ=ฯ โดยรวมอยู rในระดับปานกลาง 

(µ=2.81 s=0.24) เม ื ่อพิจารณาเป�นราย

องค=ประกอบ พบวrา อยูrในระดับปานกลางทุก

องค=ประกอบ ซึ ่งองค=ประกอบที ่มีคrาเฉล่ีย

สูงสุด คือ การสร1างความตระหนัก (µ=2.87, 

s=0.26)  รองลงมา ค ือ  การสร 1 าง เส ริม

ประสบการณ =  (µ=2.85,  s=0.18)  ส r วน

องค=ประกอบที ่มีคrาเฉลี ่ยต่ำสุด คือ การมี

ทักษะในการดำเนินชีวิต (µ=2.72, s=0.29)  

สภาพท ี ่พ ึ งประสงค =การพ ัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ โดยรวมอยูrในระดับมากที่สุด 

(µ=4.72, s=0.37) เมื ่อพิจารณาเป�นราย

องค=ประกอบ พบวrา อยูrในระดับมากที่สุดทุก

องค=ประกอบ ซึ ่งองค=ประกอบที ่มีคrาเฉล่ีย

สูงสุด คือ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(µ=4.80, s=0.34) รองลงมา ค ือ การมี

ทักษะในการดำเนินชีวิต (µ=4.75, s=0.36) 

สrวนองค=ประกอบที่มีคrาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การ

สร1างเจตคติท่ีดี (µ=4.68, s=0.42)  

เมื ่อพิจารณาตามคrาความต1องการ

จำเป�น พบวrา องค=ประกอบที ่ม ีค rาความ

ต1องการจำเป�นสูงสุด คือ การมีทักษะในการ

ดำเนินชีวิต (PNImodified=0.74) รองลงมา คือ 

ก า ร ก ำ ก ั บ  ต ิ ด ต า ม  แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล 

(PNImodified=0.69) สrวนองค=ประกอบที ่มีคrา

ความต1องการจำเป�น ต่ำสุด คือ การสร1าง

ความตระหนัก (PNImodified=0.63) 

3. การสร1างและพัฒนารูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวี

วัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

3.1.1 ด1านการสร1างเจตคติท่ีดี 

 1) ศึกษาและรวบรวมสภาพ

ปBญหาการดำเนินการและผลการดำเนินการ

เกี ่ยวกับการพัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของนักเรียนในป�ที่ผrานมาเพื่อใช1เป�น

ฐานข1อมูลในการกำหนดความต1องการการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค= 

 2) ประชุมปรึกษาหารือคณะ

ครูและบุคลากรเพื ่อรrวมกันสะท1อนข1อมูล

ปBญหา อุปสรรค ข1อบกพรrองและผลการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของนักเรียน 

ในป�การศึกษาที่ผrานมาเพื่อใช1เป�นฐานข1อมูล

ในการกำหนดความต 1องการการพ ัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

  3)  ร r ว ม ก ั น ก ำ ห น ด เ ปs า

หมายความต1องการด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของนักเรียน โดยจะอิงนโยบายของ

X

X



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โดยกำหนดคrาร1อยละทุกคุณลักษณะ

อันพึงประสงค= ที่ผrานการประเมินร1อยละ 85 

ทุกด1าน 

 3.1.2 ด1านการสร1างประสบการณ= 

   1) ใช 1ข 1อม ูลสภาพปBญหา 

อุปสรรค ข1อบกพรrองและผลการดำเนินการ

เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

นักเรียนที ่เคยดำเนินการในป�ที ่ผ rานมาใช1

ประกอบการพ ิจารณากำหนดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่จะต1องดำเนินการเพื่อการ

พัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

นักเรียนให1ดีข้ึน 

   2) ประชุมปรึกษาหารือครู

และบุคลากรเพื ่อต ัดส ินใจในการกำหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ

เพื่อการพัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของนักเรียนรrวมกัน   

   3)  ก ำ ห น ด แ ผ น ง า น /

โครงการ/กิจกรรมที ่จะดำเนินการเพื ่อการ

พัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

นักเรียนในแผนปฏิบัติการประจำป�อยrางชัดจน 

   4) สร1างความรู1ความเข1าใจ

ให1กับครูและบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับการนำ

แผนการพัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของนักเรียนสูrการปฏิบัติ 

 3.1.3 ด 1 านการม ีท ั กษะในการ

ดำเนินชีวิต 

    1) สrงเสริมให1นักเรียนทุกคน

ได1พัฒนาการตระหนักรู1ถึงความสำคัญของการ

พัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

    2) สrงเสริมให1นักเรียนทุกคน

เห็นคุณคrาของตนเองและผู1อื่น การรู1จักความ

ถนัด ความสามารถ จุดเดrน จุดด1อยของตนเอง 

เข1าใจความแตกตrางของแตrละบุคคล 

    3) สrงเสริมให1นักเรียนทุกคน

ได 1 พ ัฒนาการจ ั ดก า รก ั บอา รมณ = และ

ความเครียด รู1เทrาทันภาวะอารมณ=ของบุคคล 

สามารถควบคุมอารมณ=และความเครียด รู1วิธี

ผrอนคลาย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะ

ก rอ ให 1 เก ิ ดอารมณ = ไม rพ ึ งประสงค =  ตาม

สถานการณ=ความจำเป�นและเหมาะสม 

    4)  ส r ง เ ส ร ิ ม ใ ห 1 ค ร ู แ ล ะ

บุคลากรที่มีความรู 1ความสามารถและความ

ถนัดในแตrละกลุ rมสาระมารวมทีมกันและ

ร r วมม ือก ันจ ัดก ิจกรรมการพ ัฒนาด 1 าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของนักเรียน 

    5) สrงเสริมให1นักเรียนทุกคน

มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

นักเรียน 

   6) สrงเสริมความรrวมมือกับ

สถานศึกษาอื่นในการสร1างทีมงานเพื่อดำเนิน

กิจกรรมเพื ่อพัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของนักเรียน 

 3.1.4 ด1านการกำกับ ติดตามและ

ประเมนิผล 

   1)  ผ ู 1บร ิหารสถานศ ึกษา

กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา



ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของครู และ

นักเรียนอยrางใกล1ชิด คอยให1กำลังใจ ติดตาม 

สอบถามความเคลื่อนไหวและความก1าวหน1า

การดำเนินกิจกรรมตrาง ๆ ของนักเรียนทุกวัน 

   2) ผู 1บริหารสถานศึกษาให1

ข1อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ

จัดกิจกรรมของนักเรียนตามสถานการณ=ความ

จำเป�นและเหมาะสม 

   3)  ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ = ใ ห1

ผู1ปกครองและชุมชนได1รับทราบถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของนักเรียนเพื่อให1ผู1ปกครองและชุมชนตื่นตัว

ในการดูแลพฤติกรรมของบุตรหลาน 

   4) ประสานขอความรrวมมือ

ผู1ปกครองนักเรียนให1ชrวยกำกับดูแลการดูแล

พฤติกรรม หรือทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายท่ี

บ1านในชrวงเวลาหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด 

   5)  ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ดำเน ินงานตามแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมการพัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=เป�นระยะอยrางตrอเนื่องเพื่อนำข1อมูล

มาใช 1 ในการปร ับปร ุ งพ ัฒนาการดำเนิน

กิจกรรมการพัฒนาด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของนักเรียนของโรงเรียนให1ดีย่ิง 

 ผลการว ิ เคราะห =จ ัดลำด ับความ

ต1องการจำเป�นการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกร

วิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ 

พบวrา องค=ประกอบที่มีคrาความสำคัญจำเป�น

สูงสุด คือ 1 การมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

(PNImodified=0.74) รองลงมา คือ การกำกับ 

ติดตาม และประเมินผล (PNImodified=0.69) 

การสร1างเจตคติที ่ดี (PNImodified=0.67) และ

การสร1างเสริมประสบการณ= (PNImodified=0.64) 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู 1เร ียน

ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของโรงเรียนที

ปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=

ฯ คือ รูปแบบ AELE Model ประกอบด1วย 

การสร1างเจตคติที่ดี (A: Attitude)  การสร1าง

เสร ิมประสบการณ= (E: Experience)  การ

ประยุกต=ใช1การชีวิตประจำวัน (L: Life skills) 

และ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล (E: 

Evaluation) ซึ ่งรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

โรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ=ฯ มีความเหมาะสมตามความคิด

เห็นของผู1เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยรวมอยูr

ในระดับ มากที่สุด (µ=4.73, s=0.43) เม่ือ

พิจารณาเป�นรายองค=ประกอบพบวrาอยู rใน

ระด ับมากท ี ่ ส ุ ดท ุ กองค =ประกอบ โดย

องค=ประกอบที่มีคrาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสร1าง

เสริมประสบการณ= (E: Experience)  (µ=

4.80, s=0.45) รองลงมา คือ การสร1างเจต

คต ิท ี ่ ดี  (A: Attitude) (µ=4.73, s=0.44) 

และการประยุกต=ใช1การชีวิตประจำวัน (L: 

Life skills)  ( µ= 4.73,  s=0.43)  ส r ว น

องค=ประกอบที่มีคrาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การกำกับ 

ติดตาม และประเมินผล (E: Evaluation) (µ=

4.66, s=0.45)  



 
 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค= 

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา)  

ในพระราชูปถัมภ=ฯ (AELE Model) 

4. ผลการใช 1 ร ู ปแบบการพ ัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียน   ทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ=ฯ พบวrา ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค= ทั ้ง 8 ด1าน ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาป�ท่ี 

6 โดยภาพรวม ป�การศึกษา 2562 สูงกวrาป�

การศึกษา 2561 ทุกระดับชั ้น และผลการ

ประ เม ิ นความพ ึ งพอ ใจของผ ู 1 บ ร ิ ห า ร

สถานศึกษา ครู และนักเรียนที่มีตrอรูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค= โดยรวมอยูrในระดับมากที่สุด (µ=

4.84, s=0.28) 

อภิปรายผล 

1. การศึกษาองค=ประกอบการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ พบวrา มี 5 องค=ประกอบ คือ  

(1) การสร1างเจตคติที ่ดี (2) การสร1างเสริม

ประสบการณ= (3) การสร1างความตระหนัก (4) 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล และ (5) 

การมีทักษะในการดำเนินชีวิต เมื่อพิจารณา

ความเหมาะสมขององค=ประกอบการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

ตามความคิดเห็นของผู1ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 

คน โดยรวมอยูrในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป�นรายองค=ประกอบพบวrาอยูrในระดับมาก

ที่สุดทุกองค=ประกอบ โดยองค=ประกอบที่มี

คrาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร1างเจตคติที ่ดี การ

สร1างเสริมประสบการณ= การกำกับ ติดตาม 

และประเมินผล และการมีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต สrวนองค=ประกอบที่มีคrาเฉลี่ยต่ำสุด คือ 

การสร 1างความตระหน ัก ท ั ้ งน ี ้  อาจเป�น

เพราะวrากระบวนการพัฒนาคุณภาพผู1เรียน

ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=จำเป�นอยrางย่ิง

ที่จะต1องมีการปลูกฝBงเรื ่องเจตคติที ่ดีเอาไว1

กrอนลrวงหน1าเพื่อให1สถานศึกษาและผู1มีสrวน

เกี่ยวข1องได1มีเวลาปรึกษาหารือและรrวมกัน

วางแผนการดำเน ินก ิจกรรมการพ ัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค= รrวมกันดำเนิน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู1เรียน รrวมมือกัน

จัดโครงการหรือกิจกรรมอยrางเป�นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยต1องมีการกำกับ ติดตาม 

และประเม ินผลเพ ื ่อพ ัฒนาผ ู 1 เร ียนอย rาง

ตrอเนื่องเพื่อให1การดำเนินกิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

เกิดสัมฤทธิผลบรรลุเปsาหมายที ่กำหนดไว1 

สอดคล1องกับกรกช  วรรณไชย (2559: 204-

205) ได 1ศ ึกษา เร ื ่อง ร ูปแบบการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ด1านการมีวินัยของ

A: Attitude 

E: Experience 

L: Life skills 

E: Evaluation 



นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยาย

โอกาสในจังหวัดขอนแกrน ผลการวิจัยพบวrา 

1) ผลการวิเคราะห=ความสัมพันธ=ปBจจัยเชิง

สาเหตุกับข1อมูลเชิงประจักษ= ปBจจัยเชิงสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ1อมตrอพฤติกรรม

การมีว ิน ัยของนักเร ียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแกrน อยrาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 มี 5 ปBจจัย 

จากจำนวนตัวแปรท้ังหมด 8 ปBจจัย เรียงลำดับ

ตามคrาสัมประสิทธิ์อิทธิพล ดังนี้ ด1านความรู1

เรื่องวินัยนักเรียน (0.83) ด1านการเลียนแบบ

ผู 1ปกครอง (0.10) ด 1านการเล ียนแบบส่ือ 

(0.08) ด1านการเลียนแบบเพื่อ (0.08) และ

ด1านเจตคติ (0.07) 2) รูปแบบการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ด1านการมีวินัยของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยาย

โอกาสในจังหว ัดขอนแกrน ประกอบด1วย 

กิจกรรมในการพัฒนา 9 กิจกรรม ได1แกr 2.1) 

กิจกรรมรู1เรื ่องวินัย 2.2) กิจกรรมมีผู1เลrาเรา

ควรฟ Bง 2.3)  ก ิจกรรม Idol to me 2.4) 

ก ิจกรรมการแสดงบทบาทสมมต ิ   2 .5) 

กิจกรรมการวิเคราะห=และเลือกบุคคลต1นแบบ 

2.6) กิจกรรมสร1างความคุ1นเคย 2.7) กิจกรรม

การวางแผนการใช1เวลา 2.8) กิจกรรมการรู1จัก

ตนเอง 2.9) กิจกรรม 5 ส. 

2. ผลการศึกษาสภาพปBจจุบันการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวี

วัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ โดยรวมอยู rใน

ระด ับปานกลาง  เม ื ่อพ ิจารณาเป �นราย

องค=ประกอบ พบวrา อยูrในระดับปานกลางทุก

องค=ประกอบ ซึ ่งองค=ประกอบที ่มีคrาเฉล่ีย

สูงสุด คือ การสร1างความตระหนัก รองลงมา 

ค ือ  การสร 1 าง เสร ิมประสบการณ =  ส r วน

องค=ประกอบที ่มีคrาเฉลี ่ยต่ำสุด คือ การมี

ทักษะในการดำเนินชีวิต สภาพที่พึงประสงค=

การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= 

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ โดยรวมอยูrใน

ระด ับมากท ี ่ ส ุด  เม ื ่ อพ ิจารณาเป �นราย

องค=ประกอบ พบวrา อยูrในระดับมากที่สุดทุก

องค=ประกอบ ซึ ่งองค=ประกอบที ่มีคrาเฉล่ีย

สูงสุด คือ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

รองลงมา คือ การมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สrวนองค=ประกอบที่มีคrาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การ

สร1างเจตคติที ่ ดี และความต1องการจำเป�น 

พบวrา องค=ประกอบที ่ม ีค rาความต1องการ

จำเป�นสูงสุด คือ การมีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต รองลงมา คือ การกำกับ ติดตาม และ

ประเมินผล สrวนองค=ประกอบที ่มีคrาความ

ต1องการจำเป�น ต่ำสุด คือ การสร1างความ

ตระหนัก สอดคล1องกับ สุธ ิรา  เภาสระคู 

(2557: 296-300) ได1ศึกษา เรื่อง การพัฒนา

ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู 1เพ่ือ

ส rงเสร ิมค ุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงค =ของ

น ั ก เ ร ี ยนระด ั บการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐ าน 

ผลการว ิ จ ั ยพบว r า   สภาพการพ ัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของนักเรียนตาม

ความคิดเห็นของผู 1บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู1สอน พบวrา สภาพการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค=เป�นรายด1าน พบวrา อยูrในระดับ

มากทุกด1าน ปBญหาการพัฒนาคุณลักษณะอัน



พึงประสงค=ของนักเรียน ตามความคิดของ

ผู1บริหารสถานศึกษาและครูผู 1สอน พบวrา มี

ปBญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค=

อยูrในระดับน1อย และเมื่อพิจารณาปBญหาการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค=เป�นรายด1าน

พบวrา อยูrในระดับน1อยทุกด1าน สอดคล1องกับ 

อัจศรา ประเสริฐสิน (2558: 55-56) การ

พ ัฒนาร ูปแบบการว ัดค ุณล ักษณะอันพึง

ประสงค= 8 ประการของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวrา ความต1องการ

จำเป �นในการพ ัฒนา ค ุณล ักษณะอ ันพึง

ประสงค= 8 ประการ 3 ลำดับแรก ได1แกr ด1าน

ใฝ£เรียนรู 1 มีความต1องการจำเป�นมากที ่สุด 

(PNImodified=0.292) รองลงมาคือ ด 1านอยูr

อยrางพอเพียง (PNImodified=0.261) และด1าน

ม ุ r งม ั ่นในการทำงาน (PNImodified=0.253) 

สอดคล1องกับ วชิรดล คำศิริรักษ= (2559: 102) 

ได1ศึกษาเรื ่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรม

เสริมสร1างคุณลักษณะอันพึงประสงค= สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต1น ผลการวิจัย

พบวrา คุณลักษณะอันพึงประสงค=ของนักเรียน

ในสภาพที่เป�นจริง  สภาพที่คาดหวัง  โดยรวม

อยู rในระดับมากทุกด1าน และความต1องการ

จำ เป �นส ู งส ุ ด  5 อ ันด ับ  ได 1 แกr 1) ความ

รับผิดชอบ2) มีวินัย 3) ใฝ£เรียนรู1 4) ประหยัด/

อยูrอยrางพอเพียง และ5) ตรงตrอเวลา 

3. ผลการสร1างและพัฒนารูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= 

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ ได1รูปแบบ 

AELE Model ประกอบด1วย การสร1างเจตคติ

ท่ีดี (A: Attitude) การสร1างเสริมประสบการณ= 

(E: Experience) การมีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต (L: Life skills)  และการกำกับ ติดตาม 

และประเมินผล (E: Evaluation) ซึ่งรูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= 

(ทว ีว ัฒนา) ในพระราช ูปถ ัมภ =ฯ ม ีความ

เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู 1เชี ่ยวชาญ 

จำนวน 5 คน โดยรวมอยูrในระดับมากที่สุด 

(µ=4.73, s=0.43) สอดคล1องกับ วชิรดล 

คำศิริรักษ= (2559: 102) ได1ศึกษาเรื ่อง การ

พัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร1างคุณลักษณะ

อันพึงประสงค= สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต1น ผลการวิจัยพบวrา รูปแบบกิจกรรม

เสริมสร1างคุณลักษณะอันพึงประสงค=มี 5 

องค=ประกอบ  ได1แกr  หลักการ  วัตถุประสงค=  

เนื้อหา กระบวนการจัดกิจกรรม  การวัดและ

ประเมินผล  คุณภาพของรูปแบบกิจกรรม 

โดยรวมอย ู r ในระด ับมาก ( X̅= 4.21, SD= 

0.45) สอดคล1องกับ พรสวรรค=  ทับสุขวิวัฒน

กุล (2559: 152) ได1ศึกษา เรื ่อง การพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค= ด1านการใฝ£เรียนรู1

ของนักเร ียนโรงเร ียนมัธยมศึกษา ส ังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ผลการว ิจ ัยพบวrา ร ูปแบบการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค= ด1านการใฝ£เรียนรู1

ของนักเร ียนโรงเร ียนมัธยมศึกษา ส ังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ประกอบด1วย   1) กิจกรรมแตrงกายดี 2) 

กิจกรรมวจีไพเราะ 3) กิจกรรมค1นหาบุคคล

ต1นแบบ 4) กิจกรรมรู1เรื ่องวินัย 5) กิจกรรม



ชrวยฟBงหนrอย 6) กิจกรรมการวางแผนการใช1

เวลา 7) การวิเคราะห=และเลือกบุคคลต1นแบบ 

8) กิจกรรม 5 ส และ 9) กิจกรรมพ่ีเล้ียง 

4.  ผลการใช 1 ร ูปแบบการพ ัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียน   ทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ=ฯ พบวrา ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค= ทั ้ง 8 ด1าน ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาป�ท่ี 

6 โดยภาพรวม ป�การศึกษา 2562 สูงกวrาป�

การศึกษา 2561 ทุกระดับชั ้น และผลการ

ประ เม ิ นความพ ึ งพอ ใจของผ ู 1 บ ร ิ ห า ร

สถานศึกษา ครู และนักเรียนที่มีตrอรูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค= โดยรวมอยูrในระดับมากที่สุด (µ=

4.84,  s=0.28)  สอดคล 1 อ ง ก ั บ  ว ช ิ ร ดล         

คำศิริรักษ= (2559: 102) ได1ศึกษาเรื ่อง การ

พัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร1างคุณลักษณะ

อันพึงประสงค= สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต1น ผลการวิจ ัยพบวrา การทดลองใช1

รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร1างคุณลักษณะอัน

พ ึ งประสงค=   พบว r า   การม ี เหต ุผลด 1 าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=หลังเรียนสูงกวrา

กrอนเรียน  อยrางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และมีพฤติกรรมด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=หลังเรียนสูงกวrากrอนเรียน อยrาง

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตrอรูปแบบกิจกรรมโดย

รวมอยู rในระดับมาก (X̅= 4.20, SD= 0.75) 

สอดคล1องกับ พรสวรรค=  ทับสุขวิวัฒนกุล 

(2559: 152) ได 1ศ ึกษา เร ื ่อง การพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค= ด1านการใฝ£เรียนรู1

ของนักเร ียนโรงเร ียนมัธยมศึกษา ส ังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ผลการวิจัยพบวrา หลังการทดลองใช1การ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค= ด1านการใฝ£

เรียนรู1ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ที่ผู 1วิจัยสร1างขึ ้น พบวrา หลังการทดลอง

น ั ก เ ร ี ยนในกล ุ r มทดลอง  ม ี การพ ัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ด1านการใฝ£เรียนรู1ได1

ดีขึ ้น กวrากrอนการทดลอง อยrางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  

ขiอเสนอแนะ 

1. ขiอเสนอแนะเพ่ือการนำ

ผลการวิจัยไปใชi 

 1.1 สภาพป Bจจ ุบ ันการพ ัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียน ทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) 

ในพระราชูปถัมภ=ฯ ในองค=ประกอบด1านการมี

ทักษะในการดำเนินชีว ิต มีคrาเฉลี ่ยต่ำสุด 

ดังนั ้นโรงเรียนควรสrงเสริมสนับสนุนให1ครู 

หร ือผ ู 1ท ี ่ เก ี ่ยวข 1องได 1จ ัดก ิจกรรมท ี ่ เป�น

ประสบการณ=ตรงให1กับผู 1เรียนให1มากยิ่งข้ึน

อยrางตrอเน่ือง 

 1.2 สภาพท่ีพึงประสงค=การพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=

ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ใน

พระราชูปถัมภ=ฯ ในองค=ประกอบด1านการ

สร1างเจตคติท่ีดี มีคrาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ันโรงเรียน

ควรสrงเสริมสนับสนุนให1ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนได1รrวมมือกันปลูกฝBงเจตคติ ทัศนคติท่ี



ดีโดยการจัดกิจกรรมให1ความรู1ในรูปแบบตrาง 

ๆ ให1มากยิ่งขึ ้นเพื่อให1ผู 1เรียนได1นำความรู1ท่ี

ถูกต1องมารrวมกันพัฒนาเจตคติที่ดีได1อยrางมี

ประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลย่ิงข้ึน 

 1.3 ความต1องการจำเป�นในการ

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค=ของโรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวี

วัฒนา) ในพระราชูปถัมภ=ฯ ในองค=ประกอบ

ด1านการมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีคrาความ

ต1องการจำเป�นสูงกวrาในองค=ประกอบด1านอ่ืน 

ๆ โรงเรียนควรสrงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

กิจกรรมเสริมสร1างการใช1ทักษะในการดำเนิน

ชีวิต เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค=ให1

มากย่ิงข้ึนอยrางตrอเน่ือง 

 1.4 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

ผู 1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=ของ

โรงเรียนทีปBงกรวิทยาพัฒน= (ทวีวัฒนา) ในพระ

ราชูปถัมภ=ฯ ที ่พัฒนาขึ ้นในครั ้งนี ้ มีความ

เหมาะสมอยูrในระดับมากที่สุด ดังนั้นโรงเรียน

สามารถนำไปประยุกต=ในการดำเนินการ

พัฒนาผู1เรียนด1านอ่ืน ๆ ได1ตามความเหมาะสม

และความต1องการจำเป�น และควรมีการ

ปรับเปลี่ยนเรื่องของระยะเวลาในการทดลอง

ใช1รูปแบบและกิจกรรมที่ใช1ในการพัฒนาให1

เหมาะสมสอดคล1องก ับสภาพบร ิบทของ

โรงเรียนและกลุrมเปsาหมาย 

2. ขiอเสนอแนะเพื ่อการวิจัยคร้ัง

ตFอไป 

 2.1 ควรม ีการศ ึกษาเก ี ่ ยวกับ

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนในด1านอื่น ๆ 

หรือให1ครอบคลุมคุณภาพผู1เรียนทุกด1านตาม

กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

เพื่อให1ได1รูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพผู1เรียนให1เต็มตามศักยภาพ 

 2.2 ควรม ีการศ ึกษาเก ี ่ ยวกับ

รูปแบบการบริหารเพื ่อการพัฒนาคุณภาพ

ผู1เรียนด1านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือด1าน

อื ่น ๆ เพื ่อให 1สถานศึกษา หรือผ ู 1บร ิหาร

สถานศ ึกษาได 1ม ีนว ัตกรรมการบร ิหารท่ี

สามารถนำไปประยุกต=ใช1ในการบริหารจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู1เรียนตามสภาพ

ความต1องการจำเป�นได1อยrางมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปBจจัย

ที่สrงผลตrอประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพ

ผู1เรียนด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค=เพื่อชrวย

ให1โรงเรียนตลอดจนบุคคล หรือหนrวยงานท่ี

เกี่ยวข1องสามารถนำสารสนเทศจากการวิจัย

ไปประยุกต=ใช1การวางแผนหรือจัดทำแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมและดำเนินการพัฒนาด1าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค=ได1อยrางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพในโอกาสตrอไป
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