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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยศิลปากร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามเพศ และระดับชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 จานวน 214 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ เครื่องมือ
วิจัยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 - 1.00 มีค่าความเชื่อมั่น(reliability) เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t-test for independent ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และถ้าพบว่ามีความแตกต่าง
กันจะทาการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีระดับ ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า อยู่ ในระดั บ มากทุ กด้ า น โดยมี ค่า เฉลี่ ย จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านรักความเป็นไทย ด้านมุ่งมั่นในการทางาน ด้านอยู่อย่างพอเพียง
ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านมีวินัย และด้านใฝ่เรียนรู้ ตามลาดับ
2. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามเพศ และระดับชั้นเรียน ปรากฏผลดังนี้
2.1 นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง ประสงค์โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 นักเรียนที่ มีระดั บ ชั้น เรียนต่ างกัน มีความคิด เห็นต่ อคุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านซื่อสัตย์สุจ ริตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และด้านมีวินัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*
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คาสาคัญ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
Abstract

The main research was aimed to: 1) study the students opinions on desirable
characters of the students at The Demonstration School of Silpakorn University. 2) compare
their opinions on the desirable characters. The samples were classified by personal factors,
gender and class level at The Demonstration School of Silpakorn University. The samples were
214 students. The instrument for the research was 5 rating scale questionnaires with IOC
between 0.60-0.80 and the reliability was 0.86. The statistics for analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test for independent samples, F–test and Scheffe’s
method.
The results of research were as follows:
1. The opinions of the students at The Demonstration School of Silpakorn University
on the desirable characters was at the high level. When considering on each aspect, the
research found that the opinion was at high level in all aspects. The average in the descending
order was nation loyalty religion and the monarchy, Thai hood satisfaction, emphasis for works,
self sufficient living, honesty, public mind, discipline, and yearning to know respectively.
2. The comparison of the opinions on the desirable characters of the students at The
Demonstration School of Silpakorn University at different genders and class levels was found
as follows:
2.1 The opinions of the students of different genders on the desirable Characters
overall and on each aspect were not different.
2.2 The opinions of the students on different class levels on the desirable
Characters overall were not different. When considering on each aspect, the research found
that the opinions on honesty and discipline were different significantly at .05 level.
Keywords: Desirable Characters, Students at The Demonstration School of Silpakorn University
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บทนา

ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูล
ข่า วสารต่า งๆส่ ง ผลกระทบต่ อคนในสั ง คมโลกหลายๆด้ า น เช่ น เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วัฒ นธรรม
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สังคมไทยก็เช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นปัญหาในสังคมขณะนี้
กลุ่มหนึ่งคือ เด็กและเยาวชน ซึ่ง ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้มีผลต่อพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยน
ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม จนก่อให้เกิดปัญหาตามมาจนกลายเป็นปัญหาในสังคม
เช่น การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ขาดระเบียบวินัย ไม่รู้จักอดออม
เป็นต้น ทั้งนี้มูลเหตุเบื้องต้นอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่ทุกคนเร่งรีบแข่งขันกันจนไม่สนใจ
คุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้นักเรียนและเยาวชนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้จึง
ทาให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่พึงประสงค์นักเรียนเกอดปัญหาด้านการขาดคุณธรรมจริยธรรมและ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น (ศีลธรรม โพนะทา, 2552 : 1) อย่างไรก็ตามเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ประพฤติและ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมดีงามและพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ เด็กและเยาวชนต้อง
ได้รับการพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนสามารถแก้ไขได้โดยอาศัยการศึกษา
เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการศึกษามีความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย แล ะ
ทักษะพิสัย ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาที่ดีสามารถช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้
คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทิศนา แขมมณี,
2560 : 226)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้กล่าวไว้ใน
มาตรา 23-24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชี พและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข โดย
ผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาและให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจ ารณาพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูป
การศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ มุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาให้ เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยคานึงถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุม ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา,
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2552 : 53) การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551เป็นหลักสูตรแกนกลางที่
กาหนดคุณลักษณะของผู้เรียน สถานศึกษาต้องนากรอบแนวคิดไปจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะขั้นพื้นฐาน ประกอบอาชีพ
ได้ตามควรแก่วัยตามความสามารถและความถนัดของตน ทาคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลัง
กาย มีความรักชาติมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 มีกรอบการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้มีคุณลักษณะที่สังคมและชาติต้องการ สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขทั้งใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการคือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มี
จิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6-8)
การพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจาชั้น ผู้ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝัง
คุ ณ ลั กษณะอัน พึ ง ประสงค์ ให้ เกิ ด แก่ผู้ เ รีย นอย่ า งต่ อเนื่ อ ง จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาถึง กิจ กรรมต่ า งๆที่ สถานศึ กษา
กาหนดให้จัดขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ปัจจุ บัน นักเรีย นส่ว นใหญ่มี ลักษณะคล้ ายคลึง กัน กล่ าวคือ นักเรีย นขาดระเบี ยบวินัย ขาดความรับ ผิด ชอบ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน แต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่รู้จักประหยัด มักเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตน (อเนก แท้สูงเนิน , 2547: 90) และจากการ
สังเกตและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 60
มีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ทาผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น นักเรียนไว้ทรงผมยาวเกินกว่าที่โรงเรียน
กาหนด นักเรียนชอบเล่นโทรศัพท์มือถือในห้องเรียนระหว่างครูสอน การใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าที่ไม่จาเป็น
และใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนนักเรียนยังไม่ค่อยมีนิสัยในการเก็บออมเงิน เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็น
ครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และสอดรับกับวิสัยทัศน์ หลักการ
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง
ดี และมี ความสุ ข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีจิ ต ส านึ กในความเป็น พลเมื องไทย
และพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเป็น
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ข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการศึกษาในระดับต่างๆโดยยึดหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกรอบที่
กาหนดไว้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามเพศ และระดับชั้นเรียน
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แตกต่างกัน
2. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ มี ร ะดั บ ชั้ น เรี ย นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย
และ 8) มีจิตสาธารณะ
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ 1. เพศ 2. ระดับชั้น แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่6 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 480 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 214 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เปิดตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัว อย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) โดยกาหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นร้อยละ 5 และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นชั้น จากนั้นสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ยครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaires)
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ และ ระดับชั้นเรียน
ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย
และ8) มีจิตสาธารณะ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 40 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้
5 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท
(Likert)
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3. สร้ า งข้ อค าถามให้ครอบคลุ ม คุณ ลั กษณะอัน พึ ง ประสงค์ ต ามหลั กสู ต รแกนกลางขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
4. นาแบบสอบถามฉบับร่างนาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของข้อคาถามโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ltem Objective
Congruence : IOC) ของข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 นาแบบสอบถามที่ผ่านการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
จากนั้ นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรีย นระดั บมัธ ยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
6. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จากนั้นนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาบันทึกข้อความขออนุญาตผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเก็บข้อมูลวิจัย
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ ของนั กเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 214 ชุด ไปเก็บข้อมูลกับนักเรีย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในครั้งนี้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1. ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive
Statistics) ในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลที่เป็นลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ และระดับชั้นเรียน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทาการวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด,
2553) ดังนี้
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
มีระดับความคิดเห็นมาก
มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
มีระดับความคิดเห็นน้อย
มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ในการวัดของแบบสอบถาม
1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า(Alpha Coefficient)
ของครอนบาค
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 การทดสอบค่าที (t – test for Independent Saeple )
3.2 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้ F – test (One Way ANOVA) เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จาทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe’s)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามเพศ และ ระดับชั้นเรียน
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมู ลจากนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่ าง โดยนาข้อมูล ทั่วไปส่วนบุคคลมาทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปสถานภาพของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นการจาแนกตามเพศและระดับชั้น ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ และระดับชั้น
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
69
32.20
หญิง
145
67.80
รวม
214
100
2. ระดับชั้น
ระดับชัน้ มัธยมปีที่ 4
75
35.00
ระดับชัน้ มัธยมปีที่ 5
70
32.70
ระดับชัน้ มัธยมปีที่ 6
69
32.23
รวม
214
100
จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 และ
นักเรียนเพศชายจานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 สาหรับระดับชั้นเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.20 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2.1 ความคิด เห็ นต่ อคุ ณ ลั ก ษณะอันพึ ง ประสงค์ ข องนัก เรียนโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
S.D.
ระดับความคิดเห็น
̅
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
4.49
0.42
มาก
ด้านซื่อสัตย์สุจริต
3.92
0.61
มาก
ด้านมีวนิ ัย
3.79
0.65
มาก
ด้านใฝ่เรียนรู้
3.61
0.56
มาก
ด้านอยู่อย่างพอเพียง
3.94
0.54
มาก
ด้านมุ่งมัน่ ในการทางาน
3.98
0.52
มาก
ด้านรักความเป็นไทย
4.12
0.57
มาก
ด้านมีจิตสาธารณะ
3.88
0.61
มาก
รวม
3.96
0.51
มาก
2292

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พบว่านักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( ̅ = 3.96,
S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ( ̅ = 4.49, S.D. = 0.42) ด้านรักความเป็นไทย( ̅ = 4.12, S.D. = 0.57)
ด้านมุ่งมั่นในการทางาน( ̅ = 3.98, S.D. = 0.52) ด้านอยู่อย่างพอเพียง( ̅ = 3.94, S.D. = 0.54) ด้านซื่อสัตย์
สุจริต( ̅ = 3.92, S.D. = 0.61) ด้า นมีจิ ตสาธารณะ( ̅ = 3.88, S.D. = 0.61) ด้ านมี วินัย ( ̅ = 3.79,
S.D. = 0..65) และด้านใฝ่เรียนรู้( ̅ = 3.61, S.D. = 0.56)
2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเพศต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามเพศ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพศชาย
เพศหญิง
t
p ผลวิเคราะห์
̅
̅
S.D.
S.D.
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
4.53 0.388
4.46 0.440 0.939 .159 ไม่แตกต่าง
ด้านซื่อสัตย์สุจริต
3.30 0.616
3.41 0.449 -1.191 .218 ไม่แตกต่าง
ด้านมีวนิ ัย
3.82 0.712
3.78 0.612 0.310 .880 ไม่แตกต่าง
ด้านใฝ่เรียนรู้
3.63 0.558
3.59 0.546 0.599 .946 ไม่แตกต่าง
ด้านมุ่งมัน่ ในการทางาน
4.08 0.540
3.92 0.512 1.610 .750 ไม่แตกต่าง
ด้านรักความเป็นไทย
4.02 0.572
4.18 0.567 -1.449 .631 ไม่แตกต่าง
ด้านมีจิตสาธารณะ
3.93 0.602
3.84 0.620 0.709 .969 ไม่แตกต่าง
รวม
3.91 0.452
3.88 0.523 0.527 .924 ไม่แตกต่าง
*
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเพศต่างกัน พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
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2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามระดับชั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามระดับชั้นเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

.203
20.912
21.115
3.443
28.821
32.264
2.659
47.621
50.280
.081
38.431
38.512
.266
34.531
34.797
.062
32.991
33.053
.779
38.205
38.984
.114
44.558
44.672
0.95
28.563
29.603

2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119
2
117
119

.101
.179

.567

.569

1.721
.246

.698

.001*

1.329
.407

3.266

.042*

.040
.328

.123

.885

.133
.295

.451

.638

.031
.282

.110

.896

.389
.327

1.192

.307

.057
.381

.150

.861

.820
.441

1.88

.601

ด้านซื่อสัตย์สุจริต

ด้านมีวินัย

ด้านใฝ่เรียนรู้

ด้านอยู่อย่างพอเพียง

ด้านมุ่งมั่นในการทางาน

ด้านรักความเป็นไทย

ด้านจิตสาธารณะ

รวม

*

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จาแนกตามระดับชั้น พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านซื่อสัตย์สุจริต และด้านมีวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทาการ
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 5 - 6 ดังนี้
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี การของเชฟเฟ่ ด้านซื่อสัตย์สุจริตโดยจาแนกตาม
ระดับชั้นเรียน
ด้านซื่อสัตย์สุจริต
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
*

̅

3.18
3.59
3.33

มัธยมศึกษาปีที่ 4
3.18
.410*
.150

มัธยมศึกษาปีที่ 5
3.59
.260

มัธยมศึกษาปีที่ 6
3.33
-

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 5 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ด้านซื่อสั ตย์สุ จริ ต
จาแนกตามระดับชั้นเรียนเป็นรายคู่ พบว่า นักเรียนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื่อสัตย์สุจริตมากกว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ด้านมีวินัยโดยจาแนกตามระดับ
ชั้นเรียน
ด้านมีวินัย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
*

̅

3.99
3.63
3.76

มัธยมศึกษาปีที่ 4
3.99
3.60*
.230

มัธยมศึกษาปีที่ 5
3.63
.130

มัธยมศึกษาปีที่ 6
3.76
-

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 6 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย จาแนก
ตามระดับชั้นเรียนเป็นรายคู่ พบว่านักเรียนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้านมีวินัยมากกว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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นักเรียนระดับชั้นเรียนต่างกันมี ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกันจานวน
1 คู่ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. นั กเรีย นโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร มี ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านรักความเป็นไทย ด้านมุ่งมั่ นในการทางาน ด้านอยู่อย่างพอเพียง
ด้ า นซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้ า นมี จิ ต สาธารณะ ด้ า นมี วิ นั ย และด้ า นใฝ่ เ รี ย นรู้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พชร แสงเพชร (2558 : 105) ศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม
หลักอิทธิบาท 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญกลุ่ม 1 กรุงเทพมหานคร ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล พบว่า
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลัก
อิทธิบาท 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญกลุ่ม 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้า นรักชาติ ศาสน์ กษั ตริย์ มีค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.11 และสอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของ พระอานาจ น้ อยนิ ล

(2545 : 63-70) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่านักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยมีระดับความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิ จัยของสุบรรณ ไชยลาภ (2554: 63) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก
2. ความคิดเห็นต่ อคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัยศิลปากร
จาแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอานาจ น้อยนิล (2554) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยรวมไม่ ต กต่ า งกั น และสอดคล้ องกับ พระมหาอดิ ศักดิ์ โจมรัม ย์ (2555 : 52) ศึก ษาการปฏิบั ติ ต นตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี พบว่า
นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาของ พชร แสงเพชร (2558 : 70)
ได้ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม
หลักอิทธิบาท 4 จาแนกตามสถานภาพพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับเดือนเต็ม
ลิม ปตานนท์ (2557 : บทคัด ย่ อ) ศึกษาเปรีย บเที ย บความคิดเห็นของครูต่อคุณลั กษณะอัน พึ งประสงค์ของ
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นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จ าแนกตามระดั บ ชั้ น พบว่ า นั ก เรี ย นที่ มี ร ะดั บ ชั้ น เรี ย นต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านซื่อสัตย์สุจริตและด้านมีวินัย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย ของ พระอานาจ น้อยนิล ( 2554) ศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่านักเรียนที่มีระดับชั้นเรียน
ต่างกันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในด้านรักชาติ
ศาสน์ กษั ตริย์ ไม่ แตกต่ างกัน ขณะที่สุ บรรณ ไชยลาภ (2554: 63) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะอั นพึ ง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขวัญพิทยาคม จังหวั ดร้อยเอ็ด พบว่าคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับชั้น
ต่างกันโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับพชร แสงเพชร (2558 : 75)
ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการการจัด การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม
หลักอิทธิบาท 4 จาแนกตามระดับชั้นเรียน พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน จึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และจากการศึกษาของพระบารุง โพธิ์ศรี (2554 :113 -116) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร พบว่า
นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจะได้มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
2. ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจาก ดร.ชั ย อนั น ต์ เย็ น ใจ ดร.สนอง ทองปาน และ
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกีย รติ พรพิ สุท ธิม าศ ที่ ให้ความอนุ เคราะห์เป็ นผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิ จัยและได้ ให้คาแนะนาปรับปรุงเครื่องมื อวิ จั ยที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้นและขอขอบพระคุณ โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยในครั้งนี้
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