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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงคยอย
ดังนี้  1.1 ) เพื่อเสริมพลังอํานาจบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแมขาย เครือขายวิจัยการศึกษาระดับ
จังหวัด และทองถ่ิน ดานการแสวงหากลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึ งประสงค สําหรับการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของนัก เรียน  1.2)   เพื่ อวางแผนให
สถาบันอุดมศึกษาแมขายดําเนินการเสริมพลังอํานาจแกผูบริหารและครูในโรงเรียนที่อยูในเครือขาย
วิจัย  ทําการวิจัยและพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนา และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ของนักเรียน  2)  เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักเรียน และ 3)  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิง
นโยบายสําหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนและกลยุทธการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนแกรัฐบาล  สถานศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยางเปน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน 6 จังหวัดของพื้นที่เครือขายวิจัยการศึกษาภาคใต
ตอนลาง จังหวัดละ 1  โรงเรียน รวม 6 โรงเรียน  การขับเคลื่อนการพัฒนาฯไดบูณณาการกลยุทธ
ตางๆมาดําเนินการขับเคล่ือน คือ กลยุทธเครือขายวิจัย กลยุทธการมีสวนรวมและพหุพาคี กลยุทธ
การเสริมพลังอํานาจ และกลยุทธการบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูการเรียนการสอน  
สวนนวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ใชนวัตกรรมใน  
 
 *อาจารย ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(งานวิจัยเครือขายวิจัยการศึกษา ภาคใตตอนลาง ป 2551) 
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การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคานิยม เชน แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการเกิดคานิยม(valuing 
process) หรือนวัตกรรมคุณลักษณศึกษา และนวัตกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอ่ืนตามแตที่
แตละสถานศึกษาจะพิจารณาเลือก  ผลการวิจัยพบวา ผลการขับเคลื่อนของเครือขายวิจัยดานความรู
ความสามารถของสมาชิกเครือขายฯที่เกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการเขารวมโครงการวิจัยกับเครือขาย สูงขึ้น
กวาเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนของโรงเรียนที่เขารวมโครงการมีคานิยมหรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงคสูงกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเครือขายยอยหรือ
สถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยของทั้ง 6  จังหวัด สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนสําเร็จตามวัตถุประสงค  
ปรากฏผลการวิจัย จํานวน 6 เร่ือง ดังนี้ 
 1.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนดวยกระบวนการเกิดคานิยม(valuing process) ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 1 และ 2 
โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร จังหวัดสงขลา : เครือขายยอยจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนมิติดานสิ่งแวดลอม คานิยมแกน การมีแบบแผนการดํารงชีวิต
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งแวดลอม หรือมิติดานสังคม คานิยมแกน 
การเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ฯลฯ หรือมิติดานวัฒนธรรม คานิยมแกน ความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเองในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน เขียน พูด ฟงและดู หรือมิติดาน
เศรษฐกิจ คานิยมแกน การใชแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หลังจากการจัดการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกระบวนการเกิดคานิยมเขาไปในวงจรการจัดการเรียนรู สูง
กวากอนเรียนดวยกระบวนการดังกลาวอยางเชื่อมั่นได  
 2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของนักเรียนกําแพงวิทยา : เครือขายยอยจังหวัดสตูล ผลการวิจัย พบวา  คุณลักษณะที่พึงประสงค
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน มิติดานคุณลักษณะที่พึงประสงคในสังคมไทยดานคุณธรรม ความ
เสียสละ  มิติดานสังคม  ดานความเปนประชาธิปไตย   มิติดานวัฒนธรรม การมีทักษะ คานิยม ใน
การมีสวนรวม การรวมมือ การทํางานเปนทีม ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ดานคุณธรรม ความ
ประหยัด  คุณลักษณะดานคุณธรรม  ความมีวินัย  ดานคุณธรรม ความอดทนอดกลั้น  ความ
รับผิดชอบ ความกตัญู และการเห็นคุณคาในตนเอง ดานการแบงปนความรู  ดานคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย     หลังจากการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูในลักษณะสอดแทรกคุณลักษณะที่
พึงประสงคสําหรับนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางเชื่อมั่นได    
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 3.  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคแบบยั่งยืน ดานคานิยมความเปนไทย โดยใช
กระบวนการสรางคานิยมเชงิบูรณาการ : เครือขายยอยจังหวัดพัทลุง  ผลการวิจัย  พบวา  
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดานคานิยมความเปนไทย    (จิตอาสา  ความ
รับผิดชอบ  ความพอเพยีง  ภูมิคุมกัน  มารยาททางสังคม และรักสันต)ิ  หลังใชกระบวนสราง
คานิยมเชิงบูรณาการ สูงกวากอนการใชอยางเชื่อมั่นได   
 4.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชสื่อประสมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงคสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน ของโรงเรียนเมืองปตตานี : เครือขายยอยจังหวัดปตตานี 
ผลการวิจัย พบวา  คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดานความรับผิดชอบ ทักษะ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความสนใจใฝรู  หลังใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชส่ือ
ประสมสูงกวากอนการ ใชอยางเชื่อมั่นได   

5. นวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 1 : เครือขายยอย
จังหวัดนราธิวาส  ผลการวิจัย พบวา  คุณลักษณะที่พึงประสงค สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดานการ
มีวินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร  ดานความซื่อสัตย  ความขยันหมั่นเพียร 
ความกตัญูกตเวที และความรับผิดชอบ ดานการเปนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย  หลังการใช
นวัตกรรมแบบฝกพัฒนาวินัยเสริมกิจกรรมเลานิทานสูงกวากอนการใชนวัตกรรมอยางเชื่อมั่นได   

6.  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค “การเปนพลเมืองท่ีดีตามวิถีประชาธิปไตย” ของ
นักเรียนคณะราษฎรบํารุง 2 โดยใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ : เครือขายยอย
จังหวัดยะลา  ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดานการเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  หลังใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการบูรณา
การคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละกลุม
สาระการเรียนรู สูงกวากอนการใชอยางเชื่อมั่นได   

โดยสรุปก็คือ ครูนักวิจยัหรือสถานศึกษาทั้ง 6 เครือขายยอย ไดบูรณาการคุณลักษณะที่พึง
ประสงคสําหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนเขาไปในการจัดการเรยีนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
โดยจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูที่มุงพฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางชัดเจน และเลือก
นวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยพิจารณากลัน่กรองดวยหลักวิชาการใหเหมาะสมกับ
จุดประสงคการเรียนรูที่เนนไปทางจิตพิสัยที่เปนคานยิมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค จึงทําใหการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวสัมฤทธิ์ผล และนวัตกรรมมีประสิทธิผล 
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Abstract 
 This research, titled “A Development of Strategies for Driving the Development of 
Innovations in Developing Desired Characteristics for Sustainable Development Using 
Educational Research Network: The Case of the Lower Southern Thailand,” had three main 
research purposes. They are 1) to develop strategies for driving the development innovations in 
developing desired characteristics of students for sustainable development, 2) to develop 
strategies or innovations for the development of students’ desired characteristics for sustainable 
development, and 3) to recommend to the government policy suggestions for the development of 
students’ desired characteristics for sustainable development as well as strategies for driving the 
development of students’ desired characteristics. 
 The first main research purpose includes two sub-purposes as follow. The first sub-
purpose (1.1) is to empower the personnel in the higher education institute that is the core of  
Lower Southern Thailand educational research network and education institutes in six lower 
southern provinces in seeking strategies for driving the development of innovations in developing 
desired characteristics for sustainable development in students. The second sub-purpose (1.2) is to  
plan the empowerment training that the core of the research network can use to empower the 
administrators and teachers in schools that are members of network to be able to conduct 
researches in the development of innovations for sustainable development characteristics.  
 The school samples of this research are selected schools in the six provinces, that are Wat 
Satitcholatan School from Songkhla province, Kampaengwittaya School from Satun province, 
Papayormpittayakhom School from Phattalung province, Muangpattani School from Pattani 
province, Narathiwat Kindergarten School from Narathiwat province, and Kanarasadonbumrung 
2 School from Yala province. 
 To drive the development of innovations in developing students’ desired characteristics 
for sustainable development, the core of the research network has implemented integrated 
strategies of research network strategy, participation and multi-partnership strategy, 
empowerment strategy and the strategy of integration of education for sustainable development in 
developing students’ desired characteristics for sustainable development into their teaching in all 
learning substance groups.  For the innovations for the development of students’ desired 
characteristics for sustainable development, the core of the research network has used learning 
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provision innovations in values development, such as the valuing process-based learning 
provision plan, character education innovation and other innovations for desired characteristics 
development as preferred by each school. 
 The research found the outcome of research network driving in terms of the knowledge 
on research for developing innovation in the development of students’ desired characteristics for 
sustainable development among members that have participated in the network’s research project 
have increased with the statistic significance of .01. Values and desired characteristics among 
students that participated in the projects have increased with the statistic significance of .05. Sub-
networks or schools that are research conducting units in the six provinces have successfully 
conducted researches for developing innovations for the development of desired characteristics 
for sustainable development that meet the purposes of this research project. The sub-networks 
have conducted six researches as follow: 
 1. The Development of the Learning Formation Model to Develop Desired 
Characteristics for Sustainable Development through Valuing Process for Students of Stage 1 and 
2 at Wat Satitcholathan School, Songkhla Province : Songkhla Sub-network. 
 The research conducting unit in Songkhla, Wat Satitcholatan School, has found desired 
characteristics for sustainable development in terms of environment dimension, core value :  
having lifestyle and the ways of improving quality of life that harmonized with environment ; in 
social dimension, core value : being good citizen in the ways of democracy ; in cultural 
dimension, core value : being proud in their local culture and ways of life, as well as positive 
attitude towards reading, writing, speaking, listening and watching activities, or in economic 
dimension, core value : using the patterns of production and consumption in sustainable ways,  
have increased significantly after they have gone through the learning formation process 
according to the lesson plan that integrates valuing process into the learning cycles. 
 2.  The Innovations Development for Developing Desired Characteristics for Sustainable 
Development in Students of Kampaengwittaya school : Satun Sub-network. 
 The research conducting unit in Satun, Kampaengwittaya School, has found desired 
characteristics for sustainable development in terms of social values on morality and sacrifice; in 
social dimension on democracy; in cultural dimension on skills and values on participation, 
cooperation and teamwork and working with others; in terms of morality on frugality, moral 
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characteristics, discipline; in terms of morality on tolerance, responsibility, gratitude, self-esteem, 
and knowledge sharing; in terms of morality on honesty have increased significantly after they 
have gone through the learning provision process according to the lesson plan which integrated 
with desired characteristics. 
 3. The Development of Desired Characteristics for Sustainable Development in “Being 
Thai Values” Using Integrated Valuing Process, Papayormpittayakhom School : Phatthalung Sub-
network. 
 The research conducting unit in Phatthalung, Papayormpittayakhom School, has found 
students’ desired characteristics for sustainable development on being Thai values (community 
contribution, responsibility, sufficiency, immunity, social manner and peace loving value) have 
increased significantly after they have gone through integrated valuing process.  
 4. The Outcome of the Integrated Learning Activities Using Multi-media for Developing  
Desired Characteristics for Sustainable Development, Muangpattani School : Pattani Sub-network. 
 The research conducting unit in Pattani, Muangpattani School, has found that students’ 
desired characteristics for sustainable development in terms of responsibility, teamwork skill and 
learning interest have increased significantly after they have gone through an integrated learning 
activities plan with multi-media usage. 
 5. The Innovations in Developing Desired Characteristics for Sustainable Development 
of Narathiwat Kindergarten School : Narathiwat Sub-network. 
 The research conducting unit in Narathiwat, Narrathiwat Kindergarten School, has found 
students’ desired characteristics for sustainable development in terms of self-discipline, 
responsibility, and diligence; in terms of honesty, diligence, gratitude and responsibility, and in 
terms of good citizenship in democracy have increased significantly after they have gone through 
the innovative exercises for disciplinary development with tale telling as supporting activities. 
 6. The Desired Characteristics “To be Good Citizen on the Democracy Way” of 
Kanarasadonbumrung 2 School Students by Child Centered Teaching Plan : Yala Sub-network. 
 The research conducting unit in Yala, Kanarasadonbumrung 2 School, has found 
students’ desired characteristics for sustainable development in terms of good citizenship in 
democracy has increased significantly after they have gone through the child-centered learning 
provision process which integrated desired characteristics for sustainable development with  
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learning provision process in each group of learning substance. 
 In conclusion, researching teachers or all school samples in the six sub-networks have 
integrated desired characteristics for sustainable development in their teaching in each learning 
substance group by stating clear learning process in developing desired characteristics in their 
lesson plans. They also select innovations or learning provision model by basing their judgment 
on academic principles, so that the innovations or learning provision model suit learning 
objectives of which inclining towards affective domain as desired values or characteristics. As a 
result, the development of desired characteristics has been successful and innovations were 
proved to be effective. 
 
คําสําคัญ 
  กลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม(Strategies for driving the development of 
innovations)  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค(Developing of desired characteristics)  
นวัตกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค(Desired characteristics development innovations) 
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน(Desired characteristics for sustainable 
development)  เครือขายวิจยัการศึกษา(Educational research network) 
 
คํานํา 
 กระบวนการพฒันาประเทศตางๆในโลก ดําเนนิการกันอยางหลากหลาย มีความเติบโตเชิงวัตถุ
มากมาย แตก็มีเสียงสะทอนถึงผลกระทบในทางลบตอวิถีชีวติที่สุขสงบมากมายเชนกันในหลายๆดาน ไมวาจะ
เปนดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ทําใหเกิดคําถามตอกระบวนการพัฒนาที่กําลัง
ดําเนินการกันอยูวาเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมหรือไม เดินมาถูกทางหรือไม การพัฒนาดังกลาวเปนวิถีการ
พัฒนาที่กอใหเกิดความยั่งยนืหรือไม หรือยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปญหา ในการประชุมของสหประชาชาติเกีย่วกบั
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่นครริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในป พ.ศ. 2535  และการประชุมผูนําโลก
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยนื ที่นครโจฮันเนสเบอรก ประเทศอฟัริกาใต ในป 2545 ประเทศตางๆไดตระหนักถึง
ปญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น เชน ความยากจน การบรโิภคอยางสุรุยสุราย ความเสื่อมลงทางดานสิ่งแวดลอม ความเสือ่ม
ลงของสังคมชานเมือง ความไมเสมอภาค ความขัดแยง ความรนุแรง  ฯลฯ ทําใหที่ประชุมไดพยายามหาแนวทางที่
จะแกปญหาเลานี้ พยายามหาแนวทางการพฒันาที่ยั่งยนื เปนการพัฒนาที่คํานึงถึงอนาคต ที่ทําใหประเทศหรือ
โลกในอนาคตเปนประเทศหรอืโลกที่ยั่งยืน การที่จะทําใหกระบวนการของการพัฒนาเปนไปแนวทางของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไดตองเริ่มที่การศึกษา เพราะหากเราตองการใหอนาคตของประเทศเปนเชนไร เราตองจัดการศกึษา 
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เพื่อพัฒนาเยาวชนของเรามีศักยภาพและคณุลักษณะที่พรอมจะทําใหประเทศเปนเชนนั้น  
  เครือขายวิจยัการศึกษา ภาคใตตอนลาง ซ่ึงประกอบดวยคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในฐานะที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรใหมกีารวิจยัเพื่อ
พัฒนากลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในการพฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยใชเครือขายวิจยัการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษาไดนวัตกรรม และมีความรู ประสบการณในการ
พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคสําหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืน เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
จัดการศึกษาตอไป  
  การดําเนนิงานวิจัยของเครือขายวจิัย ใชกลยทุธเครือขายวิจยั กลยุทธการมสีวนรวมและพหุภาคี  
กลยุทธการเสริมพลังอํานาจ และกลยุทธการบูรณาการการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืสูการเรียนการสอน  เพื่อ
ขับเคลื่อนใหเกดิการพัฒนานวตักรรมในการพฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนืใน
สถานศึกษา และใหครูอาจารยในสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาดวย
กระบวนการวิจยัตอไป  สวนสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยทดลองของเครือขายนั้นดําเนนิการวจิยัเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือขายการวจิัยการศกึษาภาคใต
ตอนลางมีพื้นที่รับผิดชอบของเครือขายครอบคลุม 6 จังหวัด คือ จังหวดัสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัด
สตูล จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และมีมหาวิทยาลัยทักษิณเปนแมขาย และ
เพื่อใหเครือขายการวจิัยขยายครบถวนทุกจงัหวัดตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจยั
แหงชาติ ในการวิจัยคร้ังนี้ เครือขายยอยของเครือขายวิจยัการศึกษาภาคใตตอนลางจงึกระจายเปน
เครือขายยอยระดับจงัหวดั เปน 6 เครือขายยอยระดับจังหวัด 
 จุดมุงหมายของโครงการวิจัยคือ การพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนการพฒันานวตักรรมในการ
พัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยัง่ยนื และการพฒันานวตักรรมในการพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพฒันาที่ยั่งยืน โดยสรุปผลการวิจยันี้จะไดรับกลยทุธสองประเภท 
ไดแก  (1) กลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับ
การพัฒนาที่ยัง่ยืน และ (2) นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื 
 จะเห็นวา นอกจากโครงการนี้จะมีสวนชวยสรางนักวิจัยซ่ึงเปนนักวิชาการในสถาบันอดุมศกึษา  
นักวิชาการในทองถ่ิน และครูนักวิจัยในโรงเรียนแลว ยังจะทําใหไดผลผลิตที่เปนนวัตกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเปนผลจากการทําวิจัยและพัฒนาของครูภายใต
การสนับสนุนและการทํางานรวมกันกับนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและในทองถ่ิน และมุงหวังวา
จะไดบทเรียนที่เปนการปฏิบัติที่ดี (good practices) ที่เกิดจากการวิจัยแบบรวมมือรวมพลังของทุกฝาย 
ตลอดจนองคความรูที่นําไปสูการกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับรัฐบาลในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนสูสังคม 
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วัตถุประสงคของโครงการวจัิย 
1.  เพื่อพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้ 
 1.1  เพื่อเสริมพลังอํานาจบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแมขาย เครือขายวิจัยการศึกษา

ระดับจังหวัด และทองถ่ิน ดานการแสวงหากลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักเรียน 

 1.2  เพื่อวางแผนใหสถาบันอุดมศึกษาแมขายดําเนินการเสริมพลังอํานาจแกผูบริหาร
และครูในโรงเรียนที่อยูในเครือขายวิจัย  ทําการวิจัยและพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนา และกล
ยุทธหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ของนักเรียน  

2.  เพื่อพัฒนากลยุทธหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของนักเรียน  

3.  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนและกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนแกรัฐบาล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1.  กลยุทธการขับเคลื่อนของเครือขายวิจัยการศึกษาภาคใตตอนลาง ในลักษณะการบูรณาการ 
กลยุทธเครือขายวิจัย กลยุทธการมีสวนรวมและพหุพาคี กลยุทธการเสริมพลังอํานาจ และกลยุทธ
การบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสูการเรียนการสอน มีประสิทธิผล 
  2.  นวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนที่
เปนหนวยทดลองของเครือขายจังหวัดตางๆทั้ง 6 จังหวัด มีประสิทธิผล 
  3.  คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาหรือ
สอนดวยนวัตกรรมที่ครูในโรงเรียนหนวยทดลองของทั้ง 6 เครือขายวิจัยยอย พัฒนาสูงขึ้นกวาเดิม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย สถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษา ในพื้นที่ 6 จงัหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก  สงขลา  สตูล พัทลุง  ปตตานี นราธิวาส 
และ ยะลา    
กลุมตัวอยาง 
  สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางหนวยปฏิบตัิการวิจยัคร้ังนี้ เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง  
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จังหวดัละ 1 โรงเรียน จากการประสานของเครือขายยอยและศึกษานิเทศก ในพืน้ที่ โดยมีเงื่อนไข 
ตามประเภทตางๆ ดังนี้ 
 

ระดับ โรงเรียนดีเดน โรงเรียนปกต ิ

โรงเรียนในเมอืง โรงเรียนนอกเมือง โรงเรียนในเมอืง โรงเรียนนอก
เมือง 

ประถมศึกษา อนุบาลนราธิวาส 
นักเรียนกลุม
ตัวอยาง 201 คน 
จาก 4 หองเรียน 

วัดสถิตชลธาร 
นักเรียนกลุม
ตัวอยาง 251 คน 
จาก 8 หองเรียน 

เมืองปตตาน ี
นักเรียนกลุม
ตัวอยาง 283 คน 
จาก 5 หองเรียน 

- 

มัธยมศึกษา - กําแพงวิทยา 
นักเรียนกลุม
ตัวอยาง 397 คน 
จาก 9 หองเรียน 

คณะราษฎรบาํรุง2 
นักเรียนกลุม
ตัวอยาง 226 คน 
จาก 14 หองเรียน 

ปาพะยอม 
พิทยาคม 

นักเรียนกลุม
ตัวอยาง 261 คน 
จาก 9 หองเรียน 

 
  กรอบการดําเนินการวิจัย 
    การดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดใชกลยุทธเครือขายวิจัยที่ใหมีเครือขายยอยแตละจังหวัดให
สมาชิกเครือขายไดรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสมาชิกทุกฝายไดมีสวน
รวมทุกขั้นตอนและเปนพหุพาคีกันในการดําเนินการวิจัยรวมกัน มีการเสริมพลังอํานาจใหกับ
สมาชิกเครือขายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการวิจัยดวยตนเองในสถาบันการศึกษา
ของตนเอง ใหมีการบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสวนของการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาไปในการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุมสาระการเรียนรู 
สวนนวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใชนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคานิยม เชน แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการเกิดคานิยม(valuing 
process) และนวัตกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอ่ืนตามแตที่ละสถานศึกษาไดพิจารณาเลือก 
การดําเนินการในภาพรวมมีรายละเอียดโดยสรุป เชน การประชุมเครือขายยอยทั้งหมดรวมทําความ
เขาใจโครงการวิจัยและความรวมมือในการดําเนินงาน ประชุมเครือขายยอยทั้งหมดจัดทําหลักสูตร
เพื่อจัดอบรมเสริมพลังอํานาจดานความรูความสามารถในการดําเนินการวิจัยตามโครงการแก



 11

สมาชิกเครือขาย เครือขายแกนประชุมปฏิบัติการใหกับสมาชิกเครือขาย จากนั้นแตละเครือขายยอย
จัดประชุมปฏิบัติการจัดทํานวัตกรรม/แผนการเรียนรูและแบบทดสอบ สถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแผน เครือขายยอยติดตามใหคําปรึกษา สถานศึกษาและ
เครือขายยอยนําผลการเก็บรวบรวมขอมูลมาวางแนววิเคราะหรวมกัน และแตละเครือขายยอย/
สถานศึกษาเสนอรายงานการวิจัยตอเครือขายแกน 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย สรุปได ดังนี ้
  ผลการขับเคล่ือนของเครือขายวิจัย 
 1.  ความรูความสามารถของสมาชิกเครือขายวจิัยที่เกี่ยวกบัการดําเนนิการวิจัยเพื่อพัฒนา
นวตักรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยัง่ยืน จากการเขารวม
โครงการวิจัยกับเครือขาย สูงขึ้นกวาเดิมอยางเชื่อมั่นได 
  2.  เครือขายยอยหรือสถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการวิจัยของทั้ง 6  จังหวดั สามารถ
ดําเนินการวิจยัเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื 
สําเร็จตามวัตถุประสงค จนมีรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ 
  3.  ครูผูสอนผูดําเนินการวิจยัในแตละหองเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูไดงานวิจยัในชั้น
เรียนของตนเอง 
  4.  นักเรียนในสถานศึกษาที่เขารวมโครงการมีคานิยมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคสูง
กวาเดิมอยางเชื่อมั่นได 
  การที่สมาชิกเครือขายวิจยัหรือคณะครูอาจารยในสถานศกึษาที่เปนหนวยปฏิบัติการ
วิจัย ทีไ่ดเขารวมโครงการวจิัยกับเครือขายวิจยั ไดรวมมือกันระหวางหนวยงาน ไดมีสวนรวมในการ
วางแผน และดําเนินการวิจยัทุกขั้นตอน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ไดรับการเสริมพลังอํานาจดานองค
ความรูจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย และตองรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนืใหสําเร็จ จนไดรายงานวิจยัของ
แตละสถานศกึษา นัน้ ผลสรุปแสดงใหเหน็วาผูมีสวนรวมไดรับความรูและประสบการณการวิจยั
รวมกันสูงขึ้นกวาเดิมและสามารถดําเนินงานวิจยัเพื่อพฒันานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคสําหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนจนสําเรจ็ พัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนใหสูงขึ้น
กวาเดิมได และไดรายงานวจิัยของแตละสถานศึกษา ผลการวิจยัดังกลาวนอกเหนือจากการสะทอนถึง
ประสิทธิผลของกลยุทธการขับเคลื่อนแลว จากปฏิสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานเหน็วา การเห็นคณุคา
ของเปาหมายการพัฒนา การสนใจใครรูในคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ความ
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รับผิดชอบ ความกระตือรือรนของสมาชิก และการสนับสนุนและความเอาจริงเอาจังของผูบริหาร
สถานศึกษา และการมุงคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สนับสนุนใหครูอาจารย
ตองใฝรูเพิ่มเตมิจนสามารถดําเนินการวิจยัของเครือขายสัมฤทธิ์ผล รูปแบบเครือขายวิจัยการศึกษาที่
ดําเนินการนี้อิงอยูกับการใชความเชี่ยวชาญดานวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา สอดคลองกับแนวคิด
รูปแบบเครือขายวจิัยที่ใชสถาบันอุดมศึกษาเปนฐาน(university based educational research network) 
(พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ. 2548) ที่กลาววา เปนเครือขายที่มีการดําเนนิการโดยการริเร่ิมของนักวิชาการ
ในมหาวิทยาลยัที่มีความเชีย่วชาญดานการศึกษา จดุเนนของเครือขายคือการพัฒนาครูใหมีศักยภาพใน
การจัดการเรยีนการสอน ใหความชวยเหลือทางวิชาการและการฝกอบรม การพัฒนา โดยมีผูเกีย่วของ
ในทองถ่ินสนบัสนุน ประเดน็การวจิัยมากจากการกําหนดของนักวิชาการ โดยมีแหลงทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยของประเทศหรือจากทองถ่ิน  แตในการวิจัยคร้ังนี้ประเด็นการวิจยัใหญ
อาจจะมาจากระดับสถาบันอดุมศึกษาแตประเด็นคณุลักษณะที่พึงประสงคของแตละหนวยยอยก็
สามารถบูรณาการณใหสอดคลองกับบริบทของตนเอง รูปแบบเครือขายลักษณะนี้การเสริมพลังอํานาจ
จากสถาบันอุดมศึกษาทําไดไมยากเพราะมคีวามพรอมทางดานวิชาการ แตลักษณะของสมาชิกเครือขาย
มีลักษณะไมเทาเทียมกนั ทาํใหเกิดการพึ่งพาสูง หากนโยบายการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ใหน้ําหนกัในสวนนี้ไมมากเทาที่ควรหรือภารกิจของอาจารยในสถาบนัอุดมศึกษามมีาก การสนับสนุน
เครือขายก็อาจออนดอยลง และหากไมสามารถดําเนินการใหทุกฝายบรรลุตามแนวคดิการสราง
เครือขาย(ทองอินทร วงศโสธร.  2548  และ  Starkey.  1997) ตามทฤษฎีการแลกเปลีย่น(exchange 
theory) ที่ใหสมัครใจรวมเปนเครือขายเพราะไดแลกเปลีย่นประโยชนระหวางกัน และแนวคิดการรวม
พลัง(synergy) ที่วาการรวมพลังกันทํางานนําไปสูผลลัพธที่มีคุณคาหรือเขมแข็งมากกวาการทีแ่ตละ
องคกรจะทํางานโดยโดดเดีย่ว ก็อาจทําใหการเกาะกลุมของเครือขายไมยืนยาว ในการวิจัยคร้ังนีไ้ด
พยายามใหหนวยงานที่มารวมโครงการของเครือขายไดทํางานกันในลกัษณะหุนสวนการทํางานหรือ
พหุพาคีเพื่อยดึโยงใหรวมรับผิดชอบดวยกัน  
  สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยปฏิบัติงานวิจยัคร้ังนี้ เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง ในจํานวน6
โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนระดับมัธยมศกึษา 3 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน หากแบงเปน
บริบทในเมืองกับนอกเมือง ก็เปน ในเมือง 3 โรงเรียน นอกเมือง 3 โรงเรียน และหากแบงเปนโรงเรยีน
ดีเดนดานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคหรือดานวิชาการ กับปกติ กแ็บงไดเปน ดีเดน 3 โรงเรียน 
ปกติ 3 โรงเรียน จากผลการเขารวมโครงการวิจัยเครือขายวิจยัการศกึษา ทุกโรงเรียนสามารถดําเนินการ
วิจัยพัฒนานวตักรรมเพื่อพฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนไดจนสําเร็จได
รายงานวจิัยทกุโรงเรียน และนวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคมีประสิทธิผลทุกโรงเรียน 
ซ่ึงอาจเปนเพราะวา หากมีการเสริมพลังอํานาจดานความรูความเขาใจและทักษะที่จาํเปน เชน
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คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือคณุธรรมในสังคมไทย การพฒันานวตักรรม
และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และความรู
เกี่ยวกับการวจิัย การเขยีนเคาโครงการวิจัย ตลอดจนมีการประชุมปฏิบัตการในระดับสถานศึกษาแตละ
แหง เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรูในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกลุมสาระการเรียนรู
และจัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  และมกีารสนับสนุนเอกสารความรู แนวปฏิบัติ หรือ
การใหคําปรึกษา มีการประสานติดตาม หรือนิเทศทั้งโดยตรงหรือทางโทรศัพท หรืออีเมล และครู
นักวจิัยของโรงเรียนเองใฝรูใฝเรียนและมุงสัมฤทธิ์ผล ทุกโรงเรียนจึงสามารถดําเนินการวิจยัจนสัมฤทธิ์
ผลพอๆกัน 
  ผลการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เครือขายยอยจังหวัดสงขลา : สถานศึกษาหนวยปฏิบัติการวิจัย โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร 
 จังหวัดสงขลา 
   คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนมิติดานสิ่งแวดลอม คานิยม 
แกน การมีแบบแผนการดํารงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือมิติดานสังคม คานิยมแกน การเปน 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ฯลฯ หรือมิติดานวฒันธรรม คานิยมแกน ความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตนเองในการดําเนินชวีิตและมีนิสัยรักการอาน เขียน พูด ฟงและดู หรือมิติดานเศรษฐกิจ หลังจากการ
จัดการเรียนรูตามแผนการจดัการเรียนรูที่บรูณาการกระบวนการเกิดคานิยมเขาไปในวงจรการจดัการ
เรียนรู สูงกวากอนเรียนดวยกระบวนการดงักลาวอยางเชือ่มั่นได ผลวิจยัดังกลาวสอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของ สุดา จันทรสุขโข (2536) ช่ืนสุข เพชรรัตน (2540) นุภา    บุทธรักษา (2541) ณัฐกรณ 
สิทธิชัย (2541) จันทนะ วิไลพัฒน (2542) และ จิตรา ใจทัศนกุล (2546) ที่ใชกจิกรรมกระจางคานยิม
หรือกิจกรรมการทําคานิยมใหกระจางหรอืกระบวนการสรางคานิยม ในการพัฒนาจริยธรรมหรือ
คานิยมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค และพบวาจรยิธรรมหรือคานิยมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคหลัง
การจัดการเรยีนรูดวยรูปแบบดังกลาวสูงกวากอนเรียนอยางเชื่อมั่นได ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา การใช
กระบวนการเกิดคานยิมที่ใหใหผูเรียนรับรูขอเท็จจริง ใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และในที่สุดผูเรียนเห็น
คุณคาในพฤตกิรรมที่พึงประสงค จะนําไปสูแนวโนมทีผู่เรียนจะกระทําหรือปฏิบัติในแบบแผน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดังกลาวได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ หลุยส แรธส(Louis Raths)(Simon 
and Howe. 1999) ที่เห็นวา การที่คนเราไดตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง ไดพจิารณาเลือกอยาง
อิสระจากทางเลือกหลายๆทางแลวเลือกหลังจากที่ไดพิจารณาไตรตรองผลที่ตามมาแลว จะทําใหได
ทางเลือกที่มีคุณคามีความหมายของตนเองและจะนําไปสูการปฏิบัติตามความเชื่อนัน้และจะปฏิบตัิ 
ตอเนื่องอยางคงเสนคงวาตอไป 
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 ผลการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เครือขายยอยจังหวัดสตูล : สถานศึกษาหนวยปฏิบัติการวิจัย โรงเรียนกําแพงวิทยา จังหวดัสตูล 
  คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน มิติดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในสังคมไทยดานคุณธรรม ความเสียสละ  มิติดานสังคม  ดานความเปนประชาธิปไตย   
มิติดานวัฒนธรรม การมีทักษะ คานิยม ในการมีสวนรวม การรวมมือ การทํางานเปนทีม ดานการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  ดานคุณธรรม ความประหยัด  คุณลักษณะดานคุณธรรม  ความมีวินัย  ดาน
คุณธรรม ความอดทนอดกลั้น  ความรับผิดชอบ ความกตัญู และการเห็นคุณคาในตนเอง ดานการ
แบงปนความรู  ดานคุณธรรม ความซื่อสัตย     หลังจากการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
สูงกวากอนเรียนอยางเชื่อมั่นได   แสดงวาการจัดการเรียนรูในลักษณะชุดกิจกรรมที่สอดแทรก
คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับนักเรียนนั้นมีประสิทธิผล  สามารถนําไปจัดการเรียนรูไดซ่ึง 
สอดคลองกับแนวคิดที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกน(Michigan State University Extension.  2005) 
เสนอแนวทางการจัดคุณลักษณะศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของเด็กและเยาวชนของมูลนิธิ
จริยธรรมโจเซฟน(Josephine Institute of Ethics) โดยจัดเปนโครงการตางๆที่พัฒนาจริยธรรมตางๆ
ในลักษณะชุดกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กในชวงอายุตางๆ 
  ผลการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการ
พัฒนาที่ยัง่ยนื เครือขายยอยจังหวัดพัทลุง: สถานศึกษาหนวยปฏิบัติการวิจัย โรงเรียนปาพะยอม
พิทยาคม จังหวัดพัทลุง 
  คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดานคานิยมความเปนไทย    
(จิตอาสา  ความรับผิดชอบ  ความพอเพียง  ภูมิคุมกัน  มารยาททางสังคม และรักสันติ)  หลังใช
กระบวนสรางคานิยมเชิงบูรณาการในลักษณะวงจรกระบวนการเกิดคานิยม(valuing process) ที่
บูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงคเขาไปในกลุมสาระการเรียนรูตางๆสูงกวากอนการใชอยาง
เชื่อมั่นได  สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิตรา ใจทัศนกุล (2546) เร่ืองกระบวนการสรางคานิยม 
เร่ืองสัมมาวาจาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใชวาจาที่เหมาะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง  จังหวัดราชบุรี พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมดานการไมพูดเท็จ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนมากกวาการพัฒนาพฤติกรรมดานอื่น  ซ่ึงสอคลองกับผลการวิจัยของ  
จันทนะ วิไลพัฒน (2542)  เร่ือง การพัฒนาพฤติกรรมดานความเอื้อเฟอเผ่ือแผและการเสียสละของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการสรางคานิยม พบวา  แผนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กิจกรรมดานความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และการเสียสละมีประสิทธิภาพเทากับ 56.81/77.20   คาเฉลี่ยรอย
ละของคะแนนพฤติกรรมดาน ความเอื้อเฟอเผ่ือแผและการเสียสละหลังการทดลองมีพัฒนาการ
สูงขึ้นกวากอนการทดลอง  คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนพฤติกรรมดานความเอื้อเฟอเผ่ือแผและการ
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เสียสละ ในแตละ ดานของนักเรียนกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล หลังการทดลองสูงขึ้น โดยคาเฉลี่ย
รอยละของ คะแนนที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ พฤติกรรมดานความเอื้อเฟอเผ่ือแผและการ 
เสียสละทางวาจา 
 ผลการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่
ยั่งยนื เครือขายยอยจังหวัดปตตาน:ี สถานศึกษาหนวยปฏิบัติการวิจัย โรงเรียนเมืองปตตานี   
จังหวดัปตตานี 
  คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดานความรับผิดชอบ ทักษะ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความสนใจใฝรู   จากการแบบทดสอบและสังเกตพฤติกรรมหลังใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชส่ือประสมสูงกวากอนการ ใชอยางเชื่อมั่นได  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ออยทิพย ทองดี (2537) วิจัยเร่ือง ผลของการพัฒนาจริยธรรมดานความ
รับผิดชอบดวยวิธีการสรางความตระหนักและการปรับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยการสรางความตระหนักมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ใหผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดความรูสึก
นึกคิดและตัดสินใจดวยตนเอง  2) ใหผูเรียนจดบันทึกความคิดเห็นพรอมดวยเหตุผลในการ
ตัดสินใจของตนเอง 3) ใหผูเรียนแบงกลุมยอยชวยกันอภิปรายในประเด็นเดิม 4) การตัดสินใจของ
กลุมยอย 5) เมื่อผูเรียนเห็นคุณคาและยอมรับความสําคัญของกิจกรรม จึงชวยกันแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติ  และการปรับพฤติกรรมของนักเรียน มี 8 ขั้นตอน คือ     
1) กําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจน 2) ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ตองการพัฒนา    
3) กําหนดตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษ 4) ในกรณีที่พฤติกรรมที่ตองการจะพัฒนายังไมเกิดขึ้น ครู
ช้ีแนะพรอมทั้งใหแรงเสริมทันทีที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม 5) ในขณะที่กําลังดําเนินการปรับ
พฤติกรรมอยู ตองสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ตองการพัฒนาตลอดเวลา 6) เมื่อนักเรียนไดแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคแลว ครูควรยืดการเสริมแรงทางบวกออกไป 7) ในกรณีที่กําลังปรับ
พฤติกรรมอยูหากพฤติกรรมที่ตองการพัฒนาไมดีขึ้น ใหยุติการปรับพฤติกรรม 8) ในการหาวิธีการ
ปรับพฤติกรรม ครูตองทําใหสม่ําเสมอและทําใหเปนระบบ ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมี
จริยธรรมดานความรับผิดชอบหลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ ลิขนะ ทองปาน (2550) จากการวิจัย
เร่ือง การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรคริสตจริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนสรางบรรยากาศการเรียนรูที่มีความสุขผอนคลายและใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรม ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย มีส่ือการสอนในรูปแบบตางๆ มีกิจกรรมรองเพลง เกม 
กิจกรรมกลุมศึกษาพระคัมภีร การแสดงละคร การดูวีดิทรรศน ตามเนื้อหาสาระของบทเรียน ทําให
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ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความรักเมตตา ความ
ประหยัด และมีความเปนไทย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

ผลการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เครือขายยอยจังหวัดนราธิวาส : สถานศึกษาหนวยปฏิบตัิการวิจยั โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส   
จังหวดันราธิวาส 
  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื  ดานการมีวนิัยในตนเอง  
ความรับผิดชอบ และความขยันหมัน่เพยีร  ดานความซือ่สัตย  ความขยันหมัน่เพยีร ความกตัญู
กตเวที และความรับผิดชอบ ดานการเปนพลเมืองดี ตามวถีิประชาธิปไตย หลังจากการเรียนดวย
นวัตกรรมแบบฝกพัฒนาวนิยัเสริมกจิกรรมเลานิทาน สูงกวากอนการใชนวัตกรรมอยางเชื่อมั่นได  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ เจริญศรี บุญสวาง (2544) เร่ือง การศึกษาความซื่อสัตยสุจริต 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยการใชนิทานพืน้บานและเพลง กลอมเด็กในการสอนกลุม 
ทักษะภาษาไทย พบวา นักเรียนที่เรียนภาษาไทยดวยวิธีสอนที่ใช นิทานพื้นบานและเพลงกลอมเดก็ 
มีระดับความซื่อสัตยสุจริตสูงกวานักเรียนที่ เรียนภาษาไทยดวยวิธีสอนปกติอยางมนีัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 และ อินทิรา รุมาส (2545)  ที่ไดวิจยัเร่ือง การใชกิจกรรมเลานิทานเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 พบวานักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมการแสดงคุณลักษณะทางคณุธรรมจริยธรรมที่สามารถพบไดเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยดังนี้ ดานความมีน้ําใจ ดานความมวีินยั ดานความภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและดานรกั
และเหน็คุณคาของการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผลการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เครือขายยอยจังหวัดยะลา : สถานศึกษาหนวยปฏิบัติการวิจัย โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2   จังหวัด
ยะลา 

 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดานการเปนพลเมอืงดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  หลังใชแผนการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการบูรณาการคุณลักษณะที่
พึงประสงค สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนืกับกระบวนการจดัการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรู  
สูงกวากอนการใชอยางเชื่อมัน่ได  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ที่
สอดแทรกพฤติกรรมดานการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยกําหนดเปนจุดประสงคการ
เรียนรูไวในแผนการจัดการเรียนรู ไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา รวมกิจกรรมที่เอือ้ตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ไดชัดเจนมากขึ้นกวาการสอดแทรกเปนครั้งคราวตาม
โอกาส ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดหนึ่งของนวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่ด ีคือนวัตกรรม
กระบวนการเชิงบูรณาการ(integrated process innovation)(สุวิมล วองวานิช และ คณะ.  2549) ที่วา
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การจัดกจิกรรที่มีการบูรณาการกระบวนการดําเนินงานของนักเรียนในกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง
เปนระยะๆ มิใชจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่แลวหยุด แลวเร่ิมทํากิจกรรมอื่นตอไปที่ไมสัมพันธกับ
กิจกรรมเดิม 

โดยสรุปก็คือ ครูนักวิจยัหรือสถานศึกษาทั้งหลายทั้ง 6 เครือขายยอยหรือ 6 จังหวัด ได
บูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยัง่ยืนเขาไปในการจัดการเรยีนการสอนตาม
กลุมสาระการเรียนรูตางๆโดยจัดทาํเปนแผนการจัดการเรยีนรูที่ชัดเจน และการเลือกนวัตกรรมหรือ
รูปแบบการจดัการเรียนรูกพ็ิจารณากลั่นกรองดวยหลักวิชาการใหเหมาะสมกับจุดประสงคการ
เรียนรูที่เนนไปทางจิตพิสัย ที่เปนคานิยมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค 
จึงทําใหการพฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวสัมฤทธิ์ผล และนวัตกรรมมีประสิทธิผล 
  
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   
  1.  การขับเคลื่อนการพัฒนา ไมวาจะเปนการพัฒนานวตักรรม การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค หรือการพัฒนาคุณภาพการศกึษา การใชกลยุทธเครือขายนาจะชวยแบงเบาภาระของ
หนวยงานตามสายงานไดมาก และเครือขายวิจยันาจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่งและยั่งยืนได
เพราะสมาชิกไดพัฒนาทกัษะกระบวนการในการสรางองคความรู แตการที่จะทําใหเครือขายมั่นคง
และยนืยาวตองเอาใจใสตอการประสานงาน การสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดในสมาชกิ และการมี
กิจกรรมตอเนือ่ง การมีสวนรวม และรูสึกเปนหุนสวนพหุพาคี รวมรับผิดชอบที่จะทาํใหภารกิจของ
เครือขายบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย การมีสถาบันอุดมศึกษาหรือสมาชิกเครือขายที่มีความ
พรอมทางดานวิชาการจะชวยไดมากในการเสริมพลังอํานาจดานความรูความสามารถความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก แตตองดูแลหรือใหเกดิความรูสึกวาสมาชิกทุกฝายตางไดประโยชน
ระหวางกันและแตละฝายรูสึกวารวมกันแลวตางก็เขมแข็งกวาเดิมไดผลลัพธดีกวาเดิม  
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยเครือขาย คือหนวยงานที่
เกี่ยวของควรใชประโยชนโดยใชเครือขายเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา และควรมีการตั้ง
งบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานของเครือขายในแผนงบประมาณอยางชัดเจน 
  2.  นวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ครูผูสอนหรือนักการศึกษาที่เกี่ยวของ
สามารถเลือกใชนวัตกรรมทีส่อดคลองกับคุณลักษณะเปาหมายที่ตองการพัฒนาและปรับให
สอดคลองกับระดับชวงอายขุองผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาของตน  แตในการวิจัยคร้ังนี้
กระบวนการพัฒนาคานิยมในลักษณะกระบวนการเกดิคานิยม(valuing process) ที่คอนขางอิงกับ
การเกิดคานยิมที่มีฐานมาจากการรูขอเท็จจริงและเกดิความเขาใจกอน ก็สามารถใชกับนักเรียน
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ระดับประถมศึกษาไดแตตองปรับถอยคําที่ใชใหเขาใจงายและใชเนื้อหาท่ีโยงสอดคลองกับชีวิตจริง
ของเด็กในวยันั้นๆ การพัฒนาคานิยมที่มองในลักษณะองครวมเชิงบูรณาการที่ใชการจัดการเรียนรู
ตามวงจรกระบวนการเกิดคานิยม คานยิมที่มีฐานมาจากปญญาเชนนี้นาจะยั่งยืนและเปนแรงผลักที่
จะทําใหนําไปสูการกระทําหรือปฏิบัติตามคานิยมนัน้ นาจะเปนประโยชนอยางมากในการที่จะ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เนนไปทางจติพิสัยตอไป 
  3.  คุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการวิจัยคร้ังนี้พยายามขาย
ความคิดวา หากเราตองการใหอนาคตของประเทศของเราเปนอนาคตทีย่ั่งยืน อนุชนรุนหลังจะมี
ศักยภาพ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ที่ยังคงสมบูรณพอที่พวกเขาจะมีชีวติที่เปนสุข การ
พัฒนาที่เปนอยูควรเปนไปในลักษณะที่ทําใหสังคมและประเทศและโลกของเรามีอนาคตที่ยั่งยนื 
ฉะนั้นเรานาจะมาเริ่มเอาจรงิเอาจังกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(education for sustainable 
development) และเราควรบูรณาการการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืเขาไปในการจัดการศึกษาที่
เปนอยูปจจุบนั ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคคร้ังนี้จึงมุงที่จะใหเปนการพฒันาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสรางเยาวชนรุนใหมใหมศีักยภาพและแนวคิดทีจ่ะไป
ผลักดันการพฒันาของประเทศใหเปนไปในวิถีของการพฒันาที่ยั่งยืน พยายามขายแนวคิดให
สมาชิกเครือขายวจิัยการศกึษาภาคใตตอนลางไดพัฒนาคุณธรรมหรือคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคที่
รวมกันเปนคณุลักษณะทีพ่งึประสงคที่เกดิประโยชนในวงกวางไปจากตัวเองหรือครอบครัวไปถึง
สังคมที่กวางขึน้หรือประเทศหรือโลก ซ่ึงหลายสถานศึกษาในการวิจยัคร้ังนี้ไดพยายามพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคในแนวดังกลาว 
  ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายในประเด็นนี้คอื การศึกษาเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืนควรยกระดับ
ใหเปนความสาํคัญที่การศึกษาในภาพรวมควรใหความสําคัญในระดับที่เปนวาระแหงชาติ ตาม
ปรัชญาการศึกษาที่วา หากเราตองการใหสังคมและประเทศชาติเปนเชนไร เราก็ควรจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมคนใหมีศักยภาพและแนวคิดทีจ่ะพัฒนาประเทศเชนนั้น  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 1.  กลยุทธเครือขายในการวจิัยคร้ังนี้ใชสถาบันอุดมศึกษาเปนแกนเครอืขายเพื่อสามารถ
เสริมพลังอํานาจดานวิชาการใหกับสมาชกิเครือขาย แตอาจทําใหสมาชิกเครือขายเกดิการพึ่งพิง อาจ
เกิดความเปนอิสระหรือเทาเทียมกันนอย ซ่ึงเปนเรื่องที่ไดอยางเสยีอยาง การศึกษาเครือขายที่
รวมมือรวมพลังกันระหวางสมาชิกที่เทาเทียมกันที่มีความเปนอิสระมากขึ้นระหวางสถานศึกษา
ระดับเดยีวกันเพื่อรวมกนัพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สวนเรื่องความเชี่ยวชาญดานวิชาการอาจ
เอากระบวนการจัดการความรู(knowledge management) เขามาชวย อาจเปนประเดน็ที่นาสนใจทีจ่ะ
ศึกษาวาประสทิธิผลและความคงทนของเครือขายดังกลาวเปนอยางไร 
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  2.  นวัตกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค หากนําแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(information and communication technology) มาบูรณาการกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรูดานจิตพิสัยเขาดวยกนันาจะทําใหการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น และอีกประเดน็คือหากเอาแนวคิดการศึกษานอกสถานที่ หรือการศึกษาใน
สถานที่จริงหรือการใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรูเชิงประจักษ(community lab) นาจะทําใหผูเรียน
สามารถบูรณาการประสบการณจริงสูการเกิดคานยิมและนําไปสูการกระทําหรือปฏิบัติเปนวถีิชีวิต
ที่พึงประสงคตอไปไดด ี อีกประเดน็คือหากมีการศึกษานวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางการคิดหรืออารมณของเด็กแตละวัยหรือแตละชวงอายุ นาจะ
ทําใหการนํานวัตกรรมดังกลาวมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.  แนวคดิเรื่องการศึกษาเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน(education for sustainable development) 
นาจะมกีารนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรเชิงบูรณาการหรือบรูณาการเขาไปสูกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือบรูณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูในลักษณะที่เปนองค
รวมวาแตละกลุมสาระการเรียนรูตางก็พฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
เหมาะสมกับกลุมสาระการเรียนรูของตน และเมื่อรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู ผูเรียนกจ็ะไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนืไดครบถวนทุกมิติ เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูเรียนก็มีความรูความสามารถ ศักยภาพ แนวคิด คานิยม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงคที่
พรอมสําหรับแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดเหลานี้นาจะมีการศึกษาคนควาถึงความเปนไดและ
ประสิทธิผลจากการนําแนวคิดไปใช 
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