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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2)  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3) เพ่ือ
ยืนยันรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) 
การพัฒนารูปแบบโดยการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการจัดกลุ่มสนทนาผู้ทรงคุณวุฒิ 2) การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยกลุ่มตัวอย่าง      
ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือตอนบน 3) การยืนยันรูปแบบด้วยการจัดกลุ่มสนทนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฉบับสมบูรณ์     
 ผลการวิจัย  พบว่า 
 1. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ในศตวรรษที ่21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ
และเหตุผล  2) วัตถุประสงค์  3) สาระส าคัญของรูปแบบ มี 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan :P)  
ขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัติ (Activity : A) ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check : C)  ขั้นที่ 4 ผลสะท้อนกลับ 
(Effect : E) 4) แนวทางการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปสู่ความส าเร็จ  
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  
21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
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 2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า        
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก    
 3.  ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาพรวมเห็นด้วยร้อยละ 
100 ทุกองคป์ระกอบ   
 
ค าส าคัญ  รูปแบบการบริหาร  การบริหารการจัดการเรียนรู้  ศตวรรษท่ี 21 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to  develop  the  model  of  learning 
management  for  promoting  the Desirable characteristics  of  Students  in The  Upper 
Northeastern  Region in The  21st  Century, 2)  to  check  the  possibility of  the  model  
of  learning  management  for  promoting  the Desirable characteristics  of  Students  
in The Upper Northeastern  Region in The 21st Century, and 3)  to  Confirm develop  
the model of learning management  for  promoting  the  Desirable  characteristics  of  
Students  in The  Upper  Northeastern  Region  in The 21st Century, that  the  research 
had 3  steps : 1) the development of model from the study of concepts  of theory  
and  related  researches,  interviewing  the data of  the  Professional as well as  the  
group  discussion, 2)  checking  the possibility of  the  model by the target  group  of 
school directors in the primary educational service area  offices  in upper  northeastern  
region, 3) confirm  by the group discussion, and  improving  the model and presenting 
as  the model of learning management for promoting  the Desirable characteristics of  
Students  in The Upper Northeastern Region in The 21st Century, as complete  research 
report  
          The research findings were as follows :  
 1. The model of learning management for promoting the Desirable 
characteristics  of  Students  in The Upper Northeastern  Region in The 21st Century 
had 5 element : 1) Principle and reason 2) Objective 3)  Main  idea  with  4  steps : 
step 1 plan (Plan : P),  step 2 activity  (Activity : A), step 3 Check (Check : C), and  step 
4 effect (Effect : E)  4) Guidelines  for implementing  model and 5)  Reveal model  lead 
to the success. The model  of learning  management for  promoting the Desirable 
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characteristics  of  Students  in The Upper Northeastern  Region in The  21st Century  
was  the  appropriability  in  much  level.   
 2. The  outcomes  of  checking  the possibility of the model of learning 
management for promoting  the Desirable  characteristics  of  Students  in The Upper 
Northeastern  Region in The 21st Century was  the  possibility in  much  level   
 3.  The outcomes of confirmation  the  possibility of the model of learning  
management  for  promoting  the Desirable characteristics  of  Students  in The Upper 
Northeastern  Region in The 21st Century, Overall, 100 percent  agree on every element. 
 
Keywords : Management’s Model, The learning management, The  21st Century  
 
บทน า 
 คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม         
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้  
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย  
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความ สามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ.2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบใน 3  ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)   
 จากความส าคัญดังกล่าว กระทรวง ศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษา
แห่งชาติ ได้ก าหนดคุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ ได้แก่ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รู้จัก
และเข้าใจตนเองเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อม
ต่างๆ รอบตัวได้ เป็นอย่างดี  มีทักษะทางด้านการคิด ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการใช้
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ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางสังคม สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก 
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน้น “เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” และมีแนวทางการด าเนินงานคือ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) และสอดคล้องกับ             
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล (World - class Standard School) (วิจารณ์  
พานิช, 2555)   
 ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่อง
การเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม บริบทรอบตัว เป็นยุคที่ต้องสามารถสร้าง
เด็กไทยให้ยืนอยู่ บนเวที ในประเทศและเวที โลกได้อย่างมีความสุขและอยู่ รอดปลอดภัย  
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ให้ความเห็นว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 20 มาก เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่
ไปเพ่ิมการพัฒนาทักษะต่างๆ มากขึ้น ทั้งทางด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิดและการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถทางสารสนเทศ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับ วิจารณ์  พานิช (2555) ที่กล่าวว่า ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะส าคัญที่
เด็กและเยาวชนควรมี ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความร่วมมือ (Collaboration) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี  โดยทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 
ความรู้พ้ืนฐานด้านสื่อ และความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) อย่างไรก็ดี
ในการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารต้องศึกษาและท าความเข้าใจใน
เชิงทฤษฎีการบริหาร งานให้เกิดความเข้าใจในวิธีปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้
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จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้เหมาะสม พร้อมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ปิยวรรณ  เพชรภา, 2551) 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2555)          
ได้ระบุในรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตร 24 ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ รวมถึงการ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติจริง จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งจะ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554) ที่พบว่าเด็กไทยท าข้อสอบที่เป็นการอธิบายความไม่ค่อยได้ 
สะท้อนให้เห็นปัญหาการเรียนการสอนของไทยที่ส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจ า
มากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เรียบเรียงและสื่อสารความคิด   
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนบน ซึ่งได้ก าหนดกรอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมกับผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถ             
ในด้านการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้น ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ ทั้งหลักการแนวคิดทฤษฎี
ส่งเสริมการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมีการสืบค้นข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้อง  เรียนในเป้าหมาย
ของการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วย
การบ่มเพาะที่ยั่งยืนพร้อมรับกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอย่างมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
 2. เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษ ที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
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 3. เพ่ือยืนยันรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการศึกษา สังเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 
คน น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนด
เป็นกรอบและประเด็นในการยกร่างเป็นรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบโดยกลุ่มสนทนา (Focus Group) และน าข้อมูลที่ได้จาก        
การจัดกลุ่มสนทนามาแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและน าเสนอคณะกรรมการ  
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงให้สมบูรณ์  
 ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก           
เฉียงเหนือตอนบน ดังนี้ 1) ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3,353 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 346 คน            
2) สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง   
3) สอบถามความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบัติจากกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ ใช้ เป็น
แบบสอบถาม 4) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
 ตอนที่ 3 การยืนยันและปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฉบับ
สมบูรณ์ โดยด าเนินการจัดกลุ่มสนทนาเพ่ือยืนยันความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบ           
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู
วิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สรุปผลได้ ดังนี้ 
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 1. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  1)  
หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส าคัญของรูปแบบ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การ
วางแผน (Plan :P)  ขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัติ (Activity : A) ขั้นที่  3  การตรวจสอบ (Check : C) ขั้นที่ 
4 ผลสะท้อนกลับ (Effect : E)  4) แนวทาง การน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขการน า
รูปแบบไปสู่ความส าเร็จผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้าน
แนวทางการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย   
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านสาระส าคัญของรูปแบบเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ 
การบริหารการจัดการเรียนรู้  (Activity : A) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา ได้แก่ ขั้นที่ 3 การ ตรวจสอบ 
(Check : C) ส่วนขั้นที่ 4 ผลสะท้อนกลับ  (Effect : E)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย   
 2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้  ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก         
เฉียงเหนือตอนบน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านแนวทางการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ               
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักการและเหตุผล ส่วนด้านวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับ
สุดท้าย เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านสาระส าคัญของรูปแบบเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ 
การบริหารการจัดการเรียนรู้  (Activity : A) และขั้นที่ 4 ผลสะท้อนกลับ (Effect : E) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา ได้แก่ ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check : C) ส่วนขั้นที่ 1 การวางแผนการบริหาร (Plan: P)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย   
            3. ผลการยืนยันความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมเห็นด้วยร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เห็นด้วย
ร้อยละ 100 ทุกองค์ประกอบ    
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีองค์ประกอบ 5  
องค์ประกอบ ดังนี้  1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์  3) สาระส าคัญของรูปแบบ มี 4 ขั้น คือ  
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan: P) ขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัติ (Activity: A) ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check: 
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C) ขั้นที่ 4 ผลสะท้อนกลับ (Effect : E)  4) แนวทางการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไข
การน ารูปแบบไปสู่ความส าเร็จ และจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากในการพัฒนารูปแบบนั้นผู้วิจัยมีการด าเนินงานที่มี
ขั้นตอนครบกระบวนการพัฒนา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสาร สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของหน้าที่หลัก
ทางการบริหาร (POLC) ทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : 
SBM) ทฤษฎีการบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ; RBM) และทฤษฎีเดมม่ิง 
(PDCA) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นสภาพปัจจุบัน ปัญหา การบริหารการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 แนวทางการแก้ปัญหา  และ
ขอบข่ายการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริม สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จากนั้นได้น าผลการสังเคราะห์ เอกสารและผลการสัมภาษณ์มายกร่างรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบโดยการประชุมกลุ่ม
สนทนาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้  โดยทุกขั้นตอน
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ช่วยดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  จากนั้นได้แก้ไขปรับปรุง
รูปแบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้เหมาะสม
กับการที่จะน าไปใช้กับการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน   
 ในองค์ประกอบด้านสาระส าคัญของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 4 ขั้น 
คือ ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan : P) ขั้นที่ 2 การฝึกปฏิบัติ (Activity : A) ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ 
(Check : C) ขั้นที่ 4 ผลสะท้อนกลับ (Effect : E)  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้มา
สังเคราะห์เพ่ือสอดแทรกในการจัดกิจกรรม แต่ละขั้น ทั้ง 4 ขั้น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ นัก
การศึกษา ดังนี้ 1) แนวคิดทฤษฎีของบลูม ที่พัฒนาการเรียนรู้ใน  3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกาย และด้านจิตใจ 2) แนวคิดทฤษฎีของจอห์น ดิวอ้ี ในด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
จริง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจาก
ประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป 
ค้นคว้าหาวิธีการ กระบวนการด้วยตนเองหรือร่วมกันเป็นกลุ่มเน้นให้ผู้ เรียนมีอิสระในการศึกษาหา
ความรู้ตามหลักประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้
จากแหล่งต่างๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นท าให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ด้วยความมั่นใจ สามารถการเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เก่า 3) แนวคิด
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ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นแนวคิดวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากมีรูปแบบ
การสอนให้เลือกอย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ            
4) แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนว Constructivism ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมโดยใช้กระบวนการทางปัญญา
(Cognitive  Apparatus) ของตนเป็นการเรียนรู้จากภาพรวมไปหาส่วนย่อย เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม ซึมทราบข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เก่า ตลอดจนเป็นแนวคิดการ
เรียนรู้ที่ท าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด  ผู้เรียนสร้างเสริม
ความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา
ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ท า
ให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่สังเคราะห์มาแทรกทั้ง  4 ขั้นใน
องค์ประกอบสาระส าคัญของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จึงท าให้รูปแบบมีความ
ความเหมาะสมในการน า ไปใช้เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้
เป็นอย่างด ี
             2.  ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษ ที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านองค์ประกอบ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยด้านแนวทางการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านหลักการและเหตุผล ส่วนด้านวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับ
สุดท้าย เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านสาระส าคัญของรูปแบบเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ  
การบริหารการจัดการเรียนรู้ (Activity: A) และขั้นที่ 4 ผลสะท้อนกลับ (Effect: E) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check: C) ส่วนขั้นที่ 1 การวางแผนการบริหาร (Plan: P)         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้าย ทั้งนี้เป็นเพราะว่ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                
มีกระบวนการพัฒนาอย่าง มีระบบ ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จนได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบและขั้นการปฏิบัติที่ชัดเจน 
อีกทั้งในการน ารูปแบบไปปฏิบัติได้มีการก าหนดแนวทางการน ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ในทุกบริบทของสถานศึกษาทั่วไป และเมื่อปฏิบัติตามแนวทางการน ารูปแบบ
ไปใช้จะสามารถส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ตามวัตถุประสงค์
ของรูปแบบ เช่น ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนักให้กับครูได้รับรู้เห็นความส าคัญการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งในด้านหลักการและเหตุผลที่อธิบาย
ความส าคัญจ าเป็นได้ชัดเจน ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ในการ
บริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ใน
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน  ในด้านสาระส าคัญของรูปแบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน เริ่มจากขั้น
วางแผน ที่เน้นให้ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการเรียนรู้   เช่น ประเด็นผู้บริหาร
และครูร่วมกันประชุมก าหนดแนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นประเด็นที่ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด รวมถึงประเด็นที่ผู้บริหารและครูร่วมกันประชุมก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสู่เป้าหมายในการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด และประเด็นผู้บริหารและครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้          
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน     
การเรียนรู้แบบสอนน้อยเรียนรู้มาก การจัดการเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ซึ่งประเด็นเหล่านี้บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ
เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
อีกท้ังในข้ันการปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนรู้ ภาพรวมความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบัติ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้บริหารเห็นความชัดเจนในการน าไปบริหารการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่นในประเด็นผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมีส่วนร่วม กับชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาค
ส่วนให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ประเด็นผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมกระตุ้นจูงใจให้ครูปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยน
กระบวนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ซึ่งจะท าให้ตรงกับความต้องการในการ
เรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่อยู่ในยุคของสื่อเทคโนโลยี นักเรียนจะเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งรูปแบบยังมีขั้นการตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของตนเองและมอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบติดตามผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติการ ตลอดจนเป็นขั้นที่ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศติดตามให้ครู
และบุคลากรน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จากการที่รูปแบบมีองค์ประกอบและขั้นตอนการด าเนินการที่
ชัดเจน จึงท าให้การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนอยู่ในระดับมากเช่นกัน        



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.12  No.1  January – April  2018              87 

            3. ผลการยืนยันความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ภาพรวมเห็นด้วยร้อยละ 100 ทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้เป็นผลมาจากในการพัฒนารูปแบบนั้นมีการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องทั้งทฤษฏีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้  และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าผลการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์มาเป็นแนวคิดในการพัฒนายกร่างรูปแบบ 
จากนั้นมีการตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมโดยจัดประชุมกลุ่มสนทนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี            
ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบ ตลอดจนได้
ผ่านการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบัติ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน ารูปแบบไปใช้โดยตรง อีกทั้งทุกขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบ
การบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21         
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้วิจัยได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบและ         
ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน จึงได้รูปแบบที่มี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ จึงท าให้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ใน การน าไปปฏิบัติของรูปแบบ ร้อยละ 100 ทุกองค์ประกอบ  
  
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  1.1 ในการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้บริหารควรประชุมชี้แจง 
เพ่ือให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทการท างานและการด าเนินงาน 
  1.2 รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านอ่ืนๆ ได้ 
  1.3  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน สามารถที่จะพัฒนาสู่การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู ให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
  1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
สามารถน าหลักการ แนวคิด สาระส าคัญ ของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้นได ้  
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการน ารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปใช้ใน
สภาพจริงที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
  2.3 ควรศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 
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