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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 การวจิยัครั* งนี* มีวตัถุประสงคเ์พื9อ    สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการ 

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เปรียบเทียบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเอง ในดา้นวนิยั 3 ดา้น คือ ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดั

ระเบียบแถว และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั*นพื*นฐาน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั*นพื*นฐาน โรงเรียนทรัพยท์ว ี จาํนวน 219 คน เครื9องมือที9ใชเ้ป็นชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั  

โดยเป็นแบบสาํรวจ จาํนวน 3 ฉบบั แบบสงัเกต จาํนวน 1 ฉบบั และแบบสอบถาม จาํนวน 4 ฉบบั

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสมัประสิทธิT สหสมัพนัธ์แบบ

เพยีร์สนั และเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองก่อนและหลงัโดยใชค้่าที  

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา พบวา่ ทั*งนกัเรียน ผูป้กครอง ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความตอ้งการใหพ้ฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง อยูใ่นระดบัมาก 

และผา่นเกณฑก์ารสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ 

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง   ตามแนวทางพระราชดาํรัส  เขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา ปรากฏวา่ รูปแบบการเสริมสร้างวนิยั มีองคป์ระกอบที9สาํคญั 4 ขั*นตอน เริ9มตน้จาก 1) 

ความตระหนกั 2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั และ 4) การประเมินผล ที9เชื9อมโยง

ต่อเนื9องกนัเป็นวฏัจกัรดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม ไดรู้ปแบบการปฏิบติังานที9สอดคลอ้ง และส่งผล

ร่วมกนัใหเ้กิดการพฒันาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วทีี9มีประสิทธิผล 3 ดา้น คือ ดา้นการแสดง

ความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ส่วนผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของรูปแบบ พบวา่ ดา้นความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมากที9สุด  

3. ผลการเปรียบเทียบการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง   ตามแนวทางพระราช 

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดา้นวนิยั 3 ดา้น พบวา่ ดา้นการแสดงความเคารพ นกัเรียนมีวนิยั 

ดา้นการแสดงความเคารพ อยูใ่นระดบัมากที9สุด และพฒันาสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั.05 

 ก 



 

ดา้นความรับผดิชอบ นกัเรียนมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก และพฒันาสูงขึ*นอยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 ดา้นการจดัระเบียบแถว นกัเรียนมีวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว อยูใ่น

ระดบัมากที9สุด และพฒันาสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ  พบวา่  ความพึงพอใจของครู  อยูใ่นระดบัมาก  และ 

มีความพึงพอใจสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 ส่วนความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่น

ระดบัมากที9สุด และมีความพงึพอใจสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั.05 สาํหรับความพึงพอใจ

ของผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 และ

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน อยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจสูงขึ*น

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วตีามแนวทาง 

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ครั* งนี*  ประสบความสาํเร็จอยา่งดียิ9ง ดว้ยการไดรั้บความ

กรุณาและคาํแนะนาํอยา่งดีจาก นายอดุลย ์ เงินศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถม 

ศึกษาชุมพร เขต 2 และนายธนาวฒิุ รักษห์นู ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผูว้จิยัรู้สึกเป็นพระคุณอยา่งยิ9งและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. พิสณุ ฟองศรี ผูท้รงคุณวฒิุการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา

ดร.ทวชั บุญแสง อาจารยส์าขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั ราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

นายศุภชยั เวชกลุ ผูอ้าํนวยการเชี9ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื*นที9การ 

ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนางกรรณิการ์ ปานนุช ศึกษานิเทศกเ์ชี9ยวชาญ สาํนกังาน 

ศึกษาธิการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ที9ช่วยกรุณาตรวจสอบ และใหค้าํแนะนาํ แกไ้ขปรับปรุง นวตักรรม

และเครื9องมือที9ใชใ้นการวจิยัทาํใหง้านวจิยัฉบบันี*สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ นางจริยา ซึ* งสุนทร ผูอ้าํนวยการเชี9ยวชาญ โรงเรียนบา้นสุชน สงักดั

สาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นางอาํพร ศุภศรี ครูเชี9ยวชาญ สงัคม

ศึกษา โรงเรียนบา้นเขาตอก สงักดัสาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และ 

นายธีระพงษ ์ อินทสโร ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ที9ไดก้รุณา

ตรวจทานความถูกตอ้งดา้นเนื*อหาภาษา และการจดัรูปแบบตน้ฉบบัเอกสาร จนงานวจิยัฉบบันี* ถูกตอ้ง

สมบูรณ์ยิ9งขึ*น 

ขอขอบคุณครอบครัวที9เป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือส่งเสริม สนบัสนุน และอยูเ่คียงขา้งเสมอ 

ทาํใหผู้ว้จิยัมีกาํลงัใจตลอดเวลาของการทาํงานวจิยั 

การพฒันารูปแบบครั* งนี*จะสาํเร็จไม่ไดเ้ลย หากไม่ไดรั้บความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 

จากครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ีในการจดัการ

เรียนการสอน การจดัโครงการ/กิจกรรม ตามรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง และไดเ้กบ็ขอ้มูล

ตั*งแต่เริ9มตน้การดาํเนินงานในปีการศึกษา 2560 จนกระทั9งสิ*นปีการศึกษา 2561 อยา่งดียิ9ง 

 อนึ9ง ประโยชนที์9พึงไดรั้บจากการวจิยัครั* งนี*  ผูว้จิยัขอนอ้มรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา

และบูรพาจารย ์ที9ไดอ้บรมสั9งสอนสิ9งที9ดีงามใหผู้ว้จิยัมีความมานะพยายามศึกษา และสามารถดาํรงตน

จนประสบความสาํเร็จอยา่งดียิ9งตลอดมา 
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ฌ 



บทที$ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที< 9 (2543) ไดมี้พระบรม

ราโชวาท วา่  

“...นอกจากการศึกษาจะสอนใหค้นเก่งแลว้ จาํเป็นอยา่งยิ<งที<จะอบรมใหดี้พร้อมกนัไปดว้ย  

ประเทศของเราจึงจะไดค้นที<มีคุณภาพพร้อม คือ ทัMงเก่ง ทัMงดี มาเป็นกาํลงัของบา้นเมือง ใหค้วามเก่ง 

เป็นปัจจยัและพลงัสาํหรับการสร้างสรรค ์ใหค้วามดีเป็นปัจจยัและพลงัประคบัประคอง หนุนนาํความ

เก่งใหเ้ป็นไปในแนวทางที<ถูกที<ควรที<อาํนวยผลประโยชนอ์นัพึงประสงคแ์ต่เพียงอยา่งเดียว...” 

จากพระบรมราโชวาทดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ การศึกษาไม่ใช่เพียงแต่สอนใหค้นเป็นคน

เก่ง เพียงอยา่งเดียวเท่านัMน แต่ตอ้งควบคู่กบัการสอนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมดว้ย จึงจะทาํให ้

ประเทศชาติ เจริญกา้วหนา้ มั<นคง และรุ่งเรือง  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดก้ล่าวถึงปัญหาของการศึกษาไทยในปัจจุบนั

ไวว้า่  แมว้า่ตลอดระยะเวลาของการพฒันาการศึกษาจะมีภาพความสาํเร็จของการจดัการศึกษาปรากฏ

ใหเ้ห็น แต่ส่วนใหญ่เป็นผลสาํเร็จในเชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพ อาทิ การเพิ<มอตัราการเขา้เรียน

ของผูเ้รียน ในระดบัต่างๆ แต่โดยภาพรวมของระบบการศึกษา ยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพและมาตรฐาน

ในการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและคุณลกัษณะที<พึงประสงค ์ และการผลิต 

กาํลงัคน ตามความตอ้งการของประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ยงัมปัีญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 

ไม่ตระหนักถงึความสําคญัของการมวีนัิย ความซื$อสัตย์สุจริต และการมจีติสาธารณะ กระแสการ

เปลี$ยนแปลงต่างๆ ที<หลั<งไหลเขา้สู่ประเทศไทยในสงัคมที<เป็นยคุดิจิทลั ส่งผลใหค้่านิยมในสงัคมไทย

เปลี<ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว คนไทยบางส่วนยงัไม่สามารถเลือกรับ ปรับใช ้กบัการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

ส่งผลใหว้ฒันธรรมและวถีิชีวติแบบดัMงเดิมที<เป็นรากเหงา้ของคนไทยถูกกลืน โดยวถีิชีวติแบบใหม่มี

ค่านิยมยดึตนเองเป็นหลกัมากกวา่การคาํนึงถึงสงัคมส่วนรวม รักสนุก ความสบาย เชื<อข่าวลือ ขาด

ความอดทน ขาดวนิยั วตัถุนิยม ยอมรับคนที<มีฐานะมากกวา่คนดีมีคุณธรรม มีพฤติกรรมที<ไม่

เหมาะสมหลายประการที<ลอกเลียนแบบวฒันธรรมจากต่างประเทศ ชีM ใหเ้ห็นวา่ คนไทยยงัขาดทกัษะ

ในการคดักรอง และเลือกรับวฒันธรรมที<ดีจากต่างประเทศมาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั จนทาํใหล้ะทิMง

ค่านิยมที<ดีงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย และลดคุณค่าของความเป็นไทย จึงจาํเป็นตอ้งให้
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ความสาํคญักบัการวางรากฐาน การปรับเปลี<ยน ใหค้นมีค่านิยมตามบรรทดัฐานที<ดีของสงัคมไทย 

(แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2560 : 71) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที<แกไ้ขเพิ<มเติม (ฉบบัที< 2) พ.ศ. 2545  

หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลกัการ มาตรา 6 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ การจดัการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื<อพฒันา

คนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์<สมบูรณ์ทัMงร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วฒันธรรมในการดาํเนินชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้<นไดอ้ยา่งมีความสุข ซึ< งมาตรา 23 มาตรา 24  

มาตรา 26 และ มาตรา 27 ไดบ้ญัญติัเกี<ยวกบัการจดัการศึกษา โดยสรุปสาระสาํคญัคือ การจดัการศึกษา

จะตอ้งเนน้ความสาํคญัทัMงความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิด

การใฝ่รู้อยา่งต่อเนื<อง ปลูกฝังคุณธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา ประสานความร่วมมือ

กบัทุกฝ่าย เพื<อพฒันาผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ มุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุลทัMงดา้นความรู้ ความคิด 

ความสามารถความ ดีงาม และความรับผดิชอบต่อสงัคม การประเมินผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการ 

ความประพฤติ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน เนน้พฒันาผูเ้รียนตามบริบทของสงัคม เพื<อเป็น

สมาชิกที<ดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ อนันาํไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัMนพืMนฐาน พทุธศกัราช 2551 ที<มีการปรับเปลี<ยนใหเ้กิดความเหมาะสมและชดัเจน ทัMง

คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานที<กาํหนด ซึ< งจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั และมุ่งเนน้พฒันา

ผูเ้รียนใหคุ้ณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คือ รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์อยูอ่ยา่งพอเพียง ซื<อสตัยสุ์จริต มีวนิยั 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั<นในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-5) 

จากการดาํเนินนโยบายการจดัการศึกษาโดยเนน้ความรู้คู่คุณธรรมที<ผา่นมา ไม่ไดเ้ป็นไป

ตามที<คาดหวงัเท่าที<ควร เนื<องจากปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในสงัคม นบัวนัจะเพิ<มปริมาณมาก

ยิ<งขึMน  สงัคมเผชิญกบัวกิฤตปัญหาทางจริยธรรมใหม่ ๆ  ที<ไม่เคยเกิดขึMนมาก่อน  เช่น ปัญหาคอรัปชั<น 

ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการข่มขืน เป็นตน้ (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 1-2)  

ซึ< งในสถานศึกษาเองกมี็ปัญหาเช่นกนั สถานศึกษาทัMงโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองกป็ระสบปัญหา

เช่นเดียวกนั คือ การติดเกม การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การสูบบุหรี<  เป็นตน้ (สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 114) ดงันัMนการเสริมสร้างใหค้นไทยมีวนิยั จึงเป็นส่วนสาํคญัในการ

ยกระดบัคุณภาพของคนไทย นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) จึงไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนึ<งใน

ค่านิยมหลกั 12 ประการ เพื<อเป็นรากฐานในการพฒันาคนไทย คือ “มีระเบียบ วนิยั เคารพกฎหมาย 

ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่” สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัMนพืMนฐาน พทุธศกัราช 2551 

ที<ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายที<จะใหเ้กิดกบัผูเ้รียนในขอ้ที< 1 วา่  “มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที<พึง

ประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวนิยัและปฏิบติัตน ตามหลกัธรรมของพทุธศาสนาหรือศาสนาที<ตน

นบัถือ ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื<อสร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แขง็”  วนิยัในตนเองเป็น

การบงัคบัควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนจากการเรียนรู้ และเป็นการยอมรับในคุณค่า โดยอาศยัแรง  
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จูงใจที<สมัพนัธ์กบัอุดมคติ ซึ< งเป็นการกาํกบัพฤติกรรมใหเ้ป็นความตัMงใจและตามขอ้กาํหนด ระเบียบ 

กฎเกณฑ ์ ส่งผลใหมี้ความสุข ประสบความสาํเร็จ และยงัเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ<งที<เอืMอให้

นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียน เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความตัMงใจจริงมุ่งมั<นเอาใจใส่ มีความ

พยายามและสามารถบงัคบัควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตาม ที<ตนมุ่งหวงั และตามระเบียบ

กฎเกณฑ ์ นกัเรียนที<มีวนิยัในตนเองจะตอ้งเป็นผูที้<มีความรู้สึกรับผดิชอบตนเอง ดงัผลการศึกษาของ 

ประดิษฐ ์ป้องเขตร (2557 : 84-85) ที<พบวา่ การมีวนิยัในตนเองกบัผลสมัฤทธิ_ ทางการเรียนของนกัเรียน

ในระดบัมธัยมศึกษา มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที<ระดบั .05 การเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองจึงควรปลูกฝังใหเ้กิดกบันกัเรียนในทุกช่วงวยั  โดยเฉพาะอยา่งยิ<งในระดบัประถมศึกษา

เพราะเป็นวยัเริ<มตน้ของการศึกษาและเรียนรู้สิ<งต่าง ๆ หากไดเ้รียนรู้สิ<งดีงามตัMงแต่แรกเริ<ม ยอ่มส่งผล

ใหน้กัเรียนเป็นคนดีต่อไป (สุรดา ไชยสงคราม, 2556:164) โรงเรียนจึงมีบทบาทสาํคญัยิ<งในการ

ปลูกฝังค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ที<ถูกตอ้งใหแ้ก่นกัเรียน 

 โรงเรียนทรัพยท์ว ี สงักดัสาํนกังานเขตพืMนที<การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

ตัMงอยูที่< หมู่ที< 4 ตาํบลทรัพยท์ว ี อาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  

เปิดสอนตัMงแต่ระดบัชัMนอนุบาลถึงระดบัชัMนมธัยมศึกษาปีที< 3 จาํนวน 11 ชัMนเรียน ในปีการศึกษา 2560 

มีนกัเรียนทัMงสิMน จาํนวน 145 คน ครูและบุคลากรทัMงสิMน จาํนวน 15 คน จดัการศึกษาตามหลกัสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนทรัพยท์ว ีพทุธศกัราช 2553 (ฉบบัปรับปรุง) มีจุดมุ่งหมายเพื<อพฒันาผูเ้รียนใหมี้

ความสมดุลทัMงดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั บนพืMนฐานความเชื<อวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (โรงเรียน

ทรัพยท์ว,ี 2553 : 2)   

อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่โรงเรียนทรัพยท์วไีดด้าํเนินงานดา้นการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนตาม

แนวทางของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัMนพืMนฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ทรัพยท์ว ี และนโยบายทางการศึกษามาโดยตลอดแลว้นัMน แต่กย็งัพบปัญหาในเรื<องของการขาดความ

รับผดิชอบ เช่น การไม่ส่งการบา้นตามเวลาที<กาํหนด การมาโรงเรียนสาย หรือทาํเวรประจาํวนัตามที<

ไดรั้บมอบหมายไม่เตม็ที< การไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที<ใหไ้วก้บัครู เป็นตน้ นอกจากนีMการแสดงความ

เคารพครู ผูป้กครอง ผูใ้หญ่ ทัMงการไหวแ้ละพฤติกรรมที<แสดงออกยงัมีความไม่เหมาะสม การไหวไ้ม่

ถูกตอ้งตามวฒันธรรมประเพณีไทยในโอกาสต่าง ๆ   การไม่ไหวพ้อ่แม่ผูป้กครอง ก่อนมาโรงเรียนและ

กลบับา้น การพดูจาไม่สุภาพไม่มีหางเสียงกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ เป็นตน้ สาํหรับการจดัระเบียบแถว

ของนกัเรียนกเ็ป็นปัญหาเช่นเดียวกนั เช่น การพดูคุยหยอกลอ้ขณะเขา้แถว  การเดินแถวไปทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ การไม่ยนืเขา้แถวซืMอของเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั  เป็นตน้ 

พฤติกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่การพฒันาวนิยัของนกัเรียนที<ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัยงัคงมีปัญหา

ส่งผลใหไ้ม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซึ< งสอดคลอ้งกบัรายงานประจาํปี ระดบัการศึกษาขัMน
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พืMนฐาน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนทรัพยท์ว ีดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ที<ผลการ

ดาํเนินงานพบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมที<ดี ยงัอยูใ่นระดบัพอใช ้ โรงเรียนควรจดักิจกรรม 

ที<ส่งเสริมดา้นวนิยัอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนื<อง สอดคลอ้งกบัรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดบัการศึกษาขัMนพืMนฐาน ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) หนา้ 3 ที<ไดก้ล่าวถึงจุดที<ควรพฒันาของโรงเรียนทรัพยท์วี

วา่ นกัเรียนบางส่วนขาดวนิยัและความรับผดิชอบ การปฏิบติัตนตามกฎกติกาของหอ้งเรียน โรงเรียน 

การพดู การแสดงความเคารพ การไหว ้ ขาดนิสยัรักการอ่าน การคน้ควา้ขอ้มูล สถานศึกษาไม่ไดจ้ดั

กิจกรรมเพื<อการแกปั้ญหาและป้องกนัอยา่งต่อเนื<อง ทัMงครูไม่ไดติ้ดตาม ประเมินผล การพฒันาของ

นกัเรียนอยา่งสมํ<าเสมอต่อเนื<องและจากการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนทรัพยท์ว(ีSWOT) 

เพื<อจดัทาํแผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา 2560 พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ผูป้กครอง 

ชุมชน โดยภาพรวมผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง รายไดน้อ้ย และไม่แน่นอน  

ไม่มีเวลาในการอบรมสั<งสอนบุตรหลานในเรื<องเกี<ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายใน ไดแ้ก่ ครูและบุคลากร มีความเขม้แขง็ในการปฏิบติังาน มีความสามคัคี มีการทาํงานเป็นทีม 

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ยงัขาดความรู้และความเขา้ใจ การเตรียมความพร้อมในการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนที<เสริมสร้างวนิยัแก่นกัเรียนและจากการสงัเกตความมีวนิยัในตนเองของ

นกัเรียน การสอบถามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ในเรื<องเกี<ยวกบัวนิยันกัเรียน พบวา่ 

ปัญหาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วทีี<พบมากที<สุดจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน คือ การแสดงความ

เคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว ซึ< งนกัเรียนระดบัชัMนมธัยมศึกษาปีที< 1 - 3 จะพบมากที<สุด  

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาวนิยั จึงไดป้ระชุมครู นกัเรียน 

ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน เพื<อชีMแจงเกี<ยวกบัปัญหาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียน

ทรัพยท์วทีี<เกิดขึMน โดยใหผู้เ้ขา้ประชุมไดแ้สดงความคิดเห็น และกาํหนดแนวทางแกไ้ข ซึ< งที<ประชุมมี

ความเห็นวา่ ปัญหาที<เกิดขึMนควรแกไ้ขเร่งด่วนตามศกัยภาพและทรัพยากรที<โรงเรียนมีอยู ่ ทัMงนีM  ผูว้จิยั

ไดใ้ชแ้นวทางตามพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในการดาํเนินงานเพื<อรู้ถึงขอ้มูลพืMนฐาน ปัจจยั

ปัญหา สภาพแวดลอ้ม บริบท ที<เป็นรากฐานของปัญหาที<แทจ้ริง ดว้ยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื<อ

นาํไปสู่การวางแผน ออกแบบ รูปแบบการพฒันาการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน โดยใช้

หลกัไตรสิกขา คือ ศีล การฝึกในดา้นพฤติกรรม สมาธิ การฝึกในดา้นจิตใจ และปัญญา การฝึก 

ในดา้นการรู้ความจริงสู่การปฏิบติั และการจดัการเรียนการสอนที<เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ที<สามารถ

แกไ้ขปัญหาดา้นวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วไีดอ้ยา่งแทจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรมและย ั<งยนื 

ผูว้จิยัไดส้าํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบที<เหมาะสม เพื<อเสริมสร้างวนิยั

ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีจากครู 

นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน พบวา่ มีความตอ้งการใหพ้ฒันารูปแบบ
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การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นิพนธ์ หลกัทรัพย ์(2558 : 

274) เรื<อง รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน โดยใชห้ลกัไตรสิกขา ใน

สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืMนที<การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที< 13 

พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดใ้ชรู้ปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียน โดยใชห้ลกั

ไตรสิกขาแลว้ มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคม์ากกวา่เดิม ซึ< งการวจิยัและพฒันารูปแบบของผูว้จิยัใน

ครัM งนีM  สอดคลอ้งกบักระบวนการที<จะนาํไปสู่การสร้างเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี มีวนิยั ภูมิใจไทย ไป

สร้างชาติ ตามแนวคิด “STAR STEMS” ของคณะกรรมาธิการขบัเคลื<อนการปฏิรูปประเทศดา้น

การศึกษา สภาขบัเคลื<อนการปฏิรูปประเทศไทย (นวรัตน ์รามสูต, 2560) โดย STAR ไดแ้ก่ Students-

คนดี มีวนิยั ภูมิใจในชาติ, Teacher-กระตุน้ความคิด กระตุน้จินตนาการ แนะนาํ กาํกบั, Academic-

บูรณาการสาระวชิา ความดี มีวนิยั ภูมิใจในชาติ รับผดิชอบ, Revolution-ทุกอยา่งตอ้งปรับเปลี<ยน พลิก

ผนัทนัที และ STEMS เป็นการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning : SBL พร้อมสอดแทรกเรื<อง

คุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 5) 

ดว้ยความสาํคญัของการพฒันาวนิยัดงัที<กล่าวมา ผูว้จิยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียนทรัพยท์ว ี

สงักดัสาํนกังานเขตพืMนที<การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็น และ 

ความสาํคญัของการเสริมสร้างวนิยัในดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดั

ระเบียบแถว ตลอดจนความตอ้งการจาํเป็นของครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัMนพืMนฐาน ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัทาํวจิยัและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ขึMน 

เพื<อใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นนกัเรียนที<มีคุณภาพไดม้าตรฐานตาม

เป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัMนพืMนฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา 

ขัMนพืMนฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ีพ.ศ. 2553 (ฉบบัปรับปรุง) พร้อมทัMงตรวจสอบรูปแบบที<พฒันาดว้ยการ

เปรียบเทียบผลต่าง ๆ รวมถึงความพึงพอใจของผูที้<เกี<ยวขอ้งต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1. เพื<อสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

2. เพื<อพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

3. เพื<อตรวจสอบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดา้นวนิยั 3 ดา้น ดงันีM  
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3.1 เปรียบเทียบการแสดงความเคารพ 

3.2 เปรียบเทียบความรับผดิชอบ 

3.3 เปรียบเทียบการจดัระเบียบแถว 
4. เพื<อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ   ครู   นกัเรียน   ผูป้กครอง   และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน 

 

ความสําคญัของการวจิยั 

 

1. ทาํใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง ปัญหาทางดา้นวนิยัลดลง  
2. ไดรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนที<มีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใช ้

เสริมสร้างวนิยันกัเรียนของโรงเรียนทรัพยท์วใีหมี้ประสิทธิผลสูงขึMน 

3. ผลการวจิยัครัM งนีM  นาํไปใชเ้ป็นสารสนเทศ เพื<อการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

นกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึMน 

4. ผลการวจิยัครัM งนีM    เป็นประโยชนส์าํหรับผูส้นใจศึกษาคน้ควา้เกี<ยวกบัรูปแบบการ 
เสริมสร้างวนิยั สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในกาํหนดนโยบายและวางแผนการเสริมสร้างวนิยัของ

หน่วยงาน องคก์ร ได ้ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 การวจิยัครัM งนีM  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา รายละเอียด  

ดงัแสดงในภาพที< 1.1  
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ภาพที< 1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

 

ขอบเขตการวจิยั 

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 281 คน และปีการศึกษา 2561 จาํนวน 267 คน 

ประกอบดว้ย 

บุคลากร โรงเรียนทรัพย์ทว ี

ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 15 คน 

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 15 คน 

นักเรียนชัOนอนุบาลปีที$ 1 - ชัOนมธัยมศึกษาปีที$ 3 โรงเรียนทรัพย์ทว ี 

ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 145 คน 

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 138 คน 

ผู้ปกครองนักเรียนชัOนอนุบาลปีที$ 1 - ชัOนมธัยมศึกษาปีที$ 3 โรงเรียนทรัพย์ทว ี

ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 112 คน 

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 105 คน 

 

ตวัแปรตน้ 
 

รูปแบบการเสริมสร้างวินยัในตนเอง 

1. ความตระหนกั (Awareness) 

2. การบริหารจดัการ (Management) 

3. การลงมือปฏิบติั (Action) 

4. การประเมินผล (Evaluation) 

ตวัแปรตาม 
 

ผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวินยั

ในตนเอง 

1. วนิยัดา้นการแสดงความเคารพ 

2. วนิยัดา้นความรับผิดชอบ 

3. วนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว 

4. ความพึงพอใจของครู 

5. ความพึงพอใจของนกัเรียน 

6. ความพึงพอใจของผูป้กครอง 

7. ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัMนพืMนฐานโรงเรียน

ทรัพยท์ว ี
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐานโรงเรียนทรัพย์ทว ี

ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 9 คน 

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 9 คน 

 

 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่งที<ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน โรงเรียนทรัพยท์ว ี ปีการศึกษา 2560 - 2561  จาํนวน 219 คน 

ประกอบดว้ย นกัเรียน จาํนวน 113 คน ครู 14 คน ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 85 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน จาํนวน 7 คน โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ 

Krejecie & Morgan เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูที้<สามารถใหข้อ้มูลได ้ 

 

ตวัแปร 

1. ตวัแปรตน้ คือ รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา ประกอบดว้ย 

1.1 ความตระหนกั (Awareness) 

1.2 การบริหารจดัการ (Management) 

1.3 การลงมือปฏิบติั (Action) 

1.4 การประเมินผล (Evaluation) 

2. ตวัแปรตาม คือ ผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองตามแนวทางพระราชดาํรัส 

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื<อเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดงันีM  

2.1 วนิยัดา้นการแสดงความเคารพ 

2.2 วนิยัดา้นความรับผดิชอบ 

2.3 วนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว 
2.4 ความพึงพอใจของครู 
2.5 ความพึงพอใจของนกัเรียน 

2.6 ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

2.7 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ี
 

ขัOนตอนการวจิยั 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัMนตอนการวจิยั โดยสรุปมี 3 ขัMนตอน ดงันีM  

1. ขัMนวางแผน   ประกอบดว้ย   สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นจากครู   นกัเรียน   ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา เพื<อเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียน และกาํหนดชื<อเรื<องวจิยั 
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2. ขัMนการสร้างและพฒันารูปแบบ ประกอบดว้ย  ยกร่างแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตรวจสอบเบืMองตน้โดยผูท้รงคุณวฒิุ สร้างเครื<องมือวจิยัผา่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชี<ยวชาญ และนาํมา

ทดลองใช ้

3. ขัMนการนาํไปใชจ้ริงและตรวจสอบ   ประกอบดว้ย   กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งใชก้บักลุ่ม 

ตวัอยา่งปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบผลครัM งที< 1 ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบผล 

ครัM งที< 2 เปรียบเทียบผลการใชข้องปีการศึกษา 2560 - 2561 และสรุปผลการวจิยั 

 

ระยะเวลาที$ใช้ในการวจิยั 

การวจิยัเริ<มตน้ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 

 หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี  ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 ในดา้นต่อไปนีM  

1. วนิยัดา้นการการแสดงความเคารพ 

2. วนิยัดา้นความรับผดิชอบ 

3. วนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว 
4. ความพึงพอใจของครู 
5. ความพึงพอใจของนกัเรียน 

6. ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน 

7. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ี
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1. ความต้องการจาํเป็น   หมายถึง   สิ<งที<ตอ้งการและมีความจาํเป็นที<จะนาํมาใชป้ระโยชน ์

สาํหรับการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ตามความตอ้งการของครู นกัเรียน ผูป้กครอง 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ี สิ<งที<ตอ้งการไดแ้ก่ นกัเรียนมีวนิยัใน

ตนเองใน 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว และความตอ้งการที<จะ
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พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน เพื<อใชพ้ฒันาวนิยันกัเรียนของโรงเรียนทรัพย์

ทวใีหมี้ประสิทธิภาพ ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน 

จาํนวน 27 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามของนกัเรียน จาํนวน 7 ขอ้ แบบสอบถามของผูป้กครอง จาํนวน 

10 ขอ้ และแบบสอบถามของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน จาํนวน 10 ขอ้ 

2. รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน  หมายถึง วธีิการเสริมสร้างการมีวนิยั 

ในตนเองของนกัเรียน ซึ< งผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึMน จากการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ จากแนวทางพระราชดาํรัส 

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ทฤษฎีเชิงระบบ หลกัไตรสิกขา และหลกัการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม มาใช้

เป็นแนวคิดพืMนฐาน และรวบรวมองคป์ระกอบต่าง ๆ มาจดัระบบ เรียบเรียงเป็นโครงสร้างของรูปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียน ซึ< งมีองคป์ระกอบที<สาํคญั 4 ประการ คือ 1) ความตระหนกั  

2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั และ 4) การประเมินผล โดยองคป์ระกอบของรูปแบบ 

มีความเชื<อมโยงสมัพนัธ์กนัและส่งผลร่วมกนัใหเ้กิดการพฒันาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ซึ< ง

วดัไดจ้ากแบบสอบถามของครูชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 28 ขอ้ มี

รายละเอียด ดงันีM   

2.1 ความตระหนัก   หมายถึง  การสร้างความรู้ความเขา้ใจ  การศึกษาสภาพปัญหาและ 
ความสาํคญัของวนิยั เพื<อร่วมกนัวางแผนการดาํเนินการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน

ทรัพยท์ว ี มีขัMนตอนสาํคญั 3 ขัMนตอน ไดแ้ก่ 1) กาํหนดเป้าประสงค/์สภาพปัญหา 2) นาํความรู้สู่ 

การปฏิบติั  และ 3) ตรวจสอบและทบทวน ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสอบถามของครูชนิดมาตรประมาณค่า  

5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 7 ขอ้ 

2.2 การบริหารจดัการ   หมายถึง    การวางแผนการดาํเนินงาน   การกาํหนดแบบแผน 

แนวทางการปฏิบติั ในการนาํรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา ไปใชใ้นการพฒันาวนิยันกัเรียนของโรงเรียนทรัพยท์ว ีมีขัMนตอนสาํคญั 4 ขัMนตอน ไดแ้ก่ 

1) กาํหนดทรัพยากร 2) การดาํเนินการ  3) รูปแบบการปฏิบติั และ 4) ตรวจสอบและทบทวน ซึ< งวดัได้

จากแบบสอบถามของครูชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 7 ขอ้ 

2.3 การลงมือปฏบิัต ิ หมายถึง  การปฏิบติังานตามแผนที<กาํหนดไว ้ตามรูปแบบการ 

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา โดยมีขัMนตอนสาํคญั  

5 ขัMนตอน ไดแ้ก่ 1) เตรียมความพร้อม 2) ร่วมกนัลงมือปฏิบติั  3) ประเมินผล 4) สรุปผลการปฏิบติั  

และ 5) ปรับปรุงและพฒันา ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสอบถามของครูชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยั

สร้างขึMน จาํนวน 7 ขอ้ 

2.4 การประเมนิผล   หมายถึง   การประเมินผลที<เกิดจากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง 
วนิยัในตนเองของนกัเรียน ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในดา้นต่อไปนีM  ไดแ้ก่  
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1) การเตรียมการประเมิน 2) การดาํเนินการประเมิน  3) การสรุปผลประเมิน และ 4) การปรับปรุงและ

พฒันา ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสอบถามของครูชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 7 ขอ้ 

3. วนัิยในตนเองของนักเรียน   หมายถึง   ความสามารถของนกัเรียนในการบงัคบั  ควบคุม 

ตนเองทัMง ทางดา้นพฤติกรรม ความประพฤติ ไปในทิศทางที<ดี เหมาะสม ตามที<มุ่งหวงัไวด้ว้ย 

ตนเอง โดยปราศจากการบงัคบั เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ รวมทัMงสามารถอยูก่บัผูอื้<นในสงัคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข นกัเรียนที<มีวนิยัในตนเอง จะตอ้งเป็นนกัเรียนที<มีคุณลกัษณะ ดา้นการแสดงความเคารพ 

ดา้นความรับผดิชอบ และ ดา้นการจดัระเบียบแถว ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสงัเกตของครูชนิดมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 48 ขอ้ 

3.1 การแสดงความเคารพ หมายถึง การแสดงความเคารพพอ่แม่  ผูใ้หญ่  ครู  ดว้ยวาจา 

สุภาพ กิริยามารยาทอ่อนนอ้ม ไม่กา้วร้าว ไดแ้ก่ การไหวพ้ร้อมกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” ไหวพ้อ่แม่ก่อน

มาโรงเรียนและกลบับา้น ตามวฒันธรรมประเพณีไทย คือ ประนมมือแลว้ยกขึMนพร้อมกบักม้ศีรษะลง 

ใหห้วัแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิMวแนบระหวา่งคิMว นั<งสมาธิทาํจิตใจใหส้งบก่อนเขา้เรียน รับของจาก

ผูใ้หญ่ ไหว ้ กล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ไม่พดูคุยเล่นในขณะที<ครูกาํลงัสอน เขา้ร่วมกิจกรรมชา้กล่าว 

“ขออนุญาตค่ะ/ครับ” มีขอ้สงสยัขณะครูสอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม เชื<อฟังและปฏิบติัตามคาํสั<ง

สอนของครู ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสงัเกตของครูชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 17 

ขอ้ โดยนกัเรียนแสดงความเคารพครู ดงันีM  

3.1.1 นกัเรียนทาํความเคารพดว้ยการไหว ้ยกเวน้ในกรณีที<อยูใ่นเครื<องแบบลูกเสือ 

เนตรนารี ใหท้าํความเคารพตามแบบลูกเสือ-เนตรนารี 

3.1.2 ในตอนเชา้ และตอนเยน็เมื<อพบครู หากนกัเรียนถือสิ<งของอยูใ่นมือใหว้าง 
สิ<งของลงก่อนและยกมือไหว ้ ยกเวน้เวลาฝนตกใหย้นืตวัตรงและกม้ศรีษะเลก็นอ้ย ไม่ตอ้งวางสิ<งของ

และเมื<อเดินผา่นครูเวรกใ็หป้ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

3.1.3 นอกบริเวณโรงเรียนเมื<อพบครู ใหน้กัเรียนชายและหญิงแสดงความเคารพ 

ดว้ยการยกมือไหวห้รือทกัทายเมื<อมีสิ<งของอยูใ่นมือ 

3.1.4 เมื<อเดินผา่นหรือเดินสวนกบัผูใ้หญ่หรือครูในโรงเรียน ใหน้กัเรียนยนืตวั 

ตรงหรือไหว ้  และใหผู้ใ้หญ่หรือครู เดินผา่นไปเสียก่อน   เมื<อเดินผา่นผูใ้หญ่หรือครู ใหเ้ดินคอ้มตวั 

เลก็นอ้ย 

3.2 ความรับผดิชอบ หมายถึง การตัMงใจที<จะทาํงานและติดตามผลงานที<ไดท้าํไปแลว้ 

เพื<อปรับปรุง แกไ้ขใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ยอมรับในสิ<งที<ตนเองกระทาํลงไป ทัMงในดา้นที<เป็นผลดี

และผลเสีย โดยแสดงออกในรูปแบบการปฏิบติังานที<ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเตม็ใจ ไดแ้ก่ การแต่ง

กายชุดต่างๆตามที<โรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั การปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะที<ถูกตอ้ง เช่น การอาบนํMา 
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แปรงฟัน การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ส่งการบา้นตามเวลาที<กาํหนด ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้ในกรณี

เจบ็ป่วย ไม่เคยมาโรงเรียนสาย เขา้เรียนตามตารางและตามที<ครูนดัหมาย การปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง/

ระเบียบวนิยัของโรงเรียน เคารพเชื<อฟังผูป้กครองและปฏิบติัตาม และร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนทุก

ครัM งที<มีโอกาส ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสงัเกตของครูชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 

17 ขอ้ 

3.3 การจดัระเบียบแถว   หมายถึง  การเขา้แถว   การเดินแถว   ยนืเรียงกนัเป็นแนวอยา่ง 
เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่พดูคุย ไดแ้ก่ เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง การเขา้แถวหนา้เสาธงแยก

ตามชัMนเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พดูคุยหยอกลอ้ขณะเขา้แถว การเดินแถวไปรับประทานอาหาร

กลางวนั หลงัรับประทานอาหารเดินแถวเป็นระเบียบนาํภาชนะไปลา้ง การเดินแถวเขา้หอ้งเรียน  การ

เดินแถวเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  การเดินแถวกลบับา้น  การเขา้แถวซืMอของ / ส่งงานครู / รับบริการ เรียง

ตามลาํดบัก่อนหลงั การถอดและวางรองเทา้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขึMน-ลงรถเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั 

ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสงัเกตของครูชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 14 ขอ้ 

4. หลกัไตรสิกขา   หมายถึง   กระบวนการหรือขัMนตอนในการศึกษา และพฒันามนุษยต์าม 

หลกัพระพทุธศาสนา ซึ< งมีกระบวนการดาํเนินการ 4 ขัMนตอน คือ 

4.1 การเตรียมความพร้อม   หมายถึง   การสร้างวสิยัทศัน ์  การเตรียมการดา้นสถานที<  

การเตรียมการดา้นบุคลากร และการเตรียมการดาํเนินการต่าง ๆ 

4.2 การพฒันาขัOนศีล    หมายถึง   พฤติกรรมแสดงออกอยา่งถูกตอ้งทางกาย   เป็นการ 
ฝึกฝนและพฒันาดา้นพฤติกรรม เป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกาย และวาจา ใหเ้ป็นไปดว้ยความสงบ

เรียบร้อย ตามกฎ ระเบียบขอ้ปฏิบติั 

4.3 การพฒันาขัOนสมาธิ   หมายถึง   พฤติกรรมที<ทาํจิตใหส้งบ หรือทาํจิตใหต้ัMงมั<นเป็น 

การฝึกฝน และพฒันา เพื<อควบคุม หรือ สาํรวมจิตใจใหมี้สมาธิตัMงมั<นอยูก่บักิจกรรมหรือการกระทาํ 

ที<กาํลงัทาํอยูใ่นขณะนัMน 

4.4 การพฒันาขัOนปัญญา   หมายถึง   พฤติกรรมแสดงออกซึ<งความรู้  ความสามารถที< 
ถูกตอ้งตามหลกัการเหตุและผล เป็นเรื<องของการฝึกหรือพฒันาในดา้นความรู้ความจริง โดยเริ<มตัMงแต่

ความเห็น ความเชื<อ ความเขา้ใจ ความหยั<งรู้ในเหตุผล การรู้จกัวนิิจฉยัไตร่ตรอง ดว้ยความแยบยลให้

เห็นตามความเป็นจริง  

5. เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา หมายถึง แนวทางในการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
รัชกาลที< 9 โดยนาํปรับใชก้บัโรงเรียน ดงันีM  

5.1 เข้าใจ หมายถึง  การรู้ขอ้มูลพืMนฐาน ความตอ้งการ สภาพปัญหาที<เกิดขึMน นโยบาย 

เป้าหมายของโรงเรียน โดยการศึกษา รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลโรงเรียน ชุมชน เพื<อคน้หารากฐานของ
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ปัญหาที<แทจ้ริง 

5.2 เข้าถงึ   หมายถึง   การกาํหนดเป้าหมาย   เลือกประเดน็/แนวทางในการพฒันา  และ 

วางแผนออกแบบ กระบวนการพฒันาดว้ยการมีส่วนร่วม 

5.3 พฒันา  หมายถึง  การนาํกระบวนการที<ไดว้างแผน  ออกแบบ  ลงสู่การปฏิบติัเพื<อ 

พฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนในดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้น

การจดัระเบียบแถว ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื<อการพฒันาวนิยัสู่ความย ั<งยนื  

6. ความพงึพอใจ   หมายถึง  ความรู้สึกของ  ครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน โรงเรียนทรัพยท์ว ี  ที<มีต่อการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ของ 

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

7. ความพงึพอใจของครู   หมายถึง   ความรู้สึกของครูที<มีต่อการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง 
วนิยัในตนเอง ใน 4 องคป์ระกอบสาํคญั คือ 1) ความตระหนกั 2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั 

และ 4) การประเมินผล ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน 

จาํนวน 28 ขอ้ 

8. ความพงึพอใจของนักเรียน   หมายถึง   ความรู้สึกของนกัเรียนที<มีต่อการใชรู้ปแบบการ 

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง ในดา้นการบูรณาการสอน การจดักิจกรรมการพฒันาศีล การพฒันาสมาธิ 

การพฒันาสติปัญญา และการจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ซึ< ง

วดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 15 ขอ้ 

9. ความพงึพอใจของผู้ปกครอง   หมายถึง   ความรู้สึกของผูป้กครองมีต่อการใชรู้ปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ที<ทาํใหพ้ฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนทางดา้นวนิยั ไดแ้ก่ ดา้น 

การแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว เป็นไปในทางที<ดีขึMน ดว้ย

กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน 

จาํนวน 13 ขอ้ 

10.  ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐานโรงเรียนทรัพย์ทว ี หมายถึง 
ความรู้สึกของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานที<มีต่อการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ในดา้นการเตรียมความพร้อม โครงการ/กิจกรรม วธีิดาํเนินการ แนวทางการประเมิน ที<ส่งผลต่อการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนอยา่งย ั<งยนืเป็นไปตามที<ตอ้งการ ซึ< งวดัไดจ้ากแบบสอบถามชนิด

มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ที<ผูว้จิยัสร้างขึMน จาํนวน 10 ขอ้ 

11.  ผู้บริหารสถานศึกษา   หมายถึง   ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนทรัพยท์ว ีอาํเภอ 

บา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปฏิบติัหนา้ที<ดา้นบริหารจดัการใหมี้การใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในปี
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การศึกษา 2560 - 2561 

12.  ครู  หมายถึง   ขา้ราชการครู  พนกังานราชการ   ครูอตัราจา้ง  จาํนวน 14 คน ผูท้าํหนา้ที< 

ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนทรัพยท์ว ี อาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเป็นผูด้าํเนินการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันาการ ในปีการศึกษา 2560 - 2561 

13.  บุคลากร  หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู จาํนวน 15 คน โรงเรียนทรัพยท์ว ี 

อาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2560 - 2561 

14.  นักเรียน   หมายถึง   นกัเรียนชัMนประถมศึกษาปีที< 1  -  ชัMนมธัยมศึกษาปีที< 3  โรงเรียน 

ทรัพยท์ว ี ที<ไดรั้บการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั ทาํกิจกรรมจากครูโดยตรง หรือไดเ้รียนรู้จากการใชรู้ปแบบ

รูปการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วตีามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา ในปีการศึกษา 2560 - 2561 

15.  ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บิดา มารดาหรือผูอุ้ปการะเลีMยงดูนกัเรียนชัMนประถมศึกษา 

ปีที< 1  -  ชัMนมธัยมศึกษาปีที<  3 โรงเรียนทรัพยท์ว ี ที<ไดเ้รียนรู้ หรือทาํกิจกรรม หรือฝึกปฏิบติั หรือมี 

ส่วนร่วมในการดาํเนินงานที<เกี<ยวกบัการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในปีการศึกษา 2560 - 2561 

16.  คณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐาน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีปีการศึกษา 2560 - 2561 ซึ< งประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการที<เป็น

ผูแ้ทนผูป้กครอง 1 คน กรรมการที<เป็นผูแ้ทนครู 1 คน กรรมการที<เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน จาํนวน  

1 คนกรรมการที<เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ<น 1 คน กรรมการที<เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 1 คน 

กรรมการที<เป็นผูแ้ทนพระภิกษุและหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพืMนที< จาํนวน 1 รูป หรือ 1 คน 

ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 1 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 1 คน รวมทัMงสิMน  

9 คน  

17.  โรงเรียนทรัพย์ทว ี  หมายถึง   สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืMนที<การศึกษาประถม 

ศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3   ตัMงอยูที่< ตาํบลทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  

 



บทที$ 2 

 

เอกสารและงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

งานวจิยัเรื,อง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วี

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในครัF งนีF  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทาง

วชิาการ และงานวจิยัที,เกี,ยวขอ้ง แบ่งเป็น 8 ตอน คือ 

 

ตอนที$  1  แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ประกอบดว้ย ความหมาย วธีิการ

แห่งศาสตร์พระราชา เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

ตอนที$  2  แนวคิด  ทฤษฎี  เกี,ยวกบัการการบริหาร  ประกอบดว้ย   ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ทฤษฎี การวจิยั และการปฏิบติัทางการบริหารการศึกษา ทฤษฎีที,เกี,ยวขอ้งกบัการบริหาร  

ตอนที$  3  ความมีวนิยัในตนเอง ประกอบดว้ย ความหมาย ทฤษฎีเกี,ยวกบัความมีวนิยัใน

ตนเอง  

ตอนที$  4  การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ประกอบดว้ย แนวคิด ความสาํคญัและความจาํเป็น

ในการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ประเภทของวนิยั  แนวทางการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตอนที$  5  ไตรสิกขา 

ตอนที$  6  ความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ความหมาย ทฤษฎีที,เกี,ยวขอ้งกบัความพึงพอใจ  

ตอนที$  7  แนวคิด ทฤษฎี เกี,ยวกบัรูปแบบ ประกอบดว้ย ความหมาย ประเภทของรูปแบบ 

คุณลกัษณะของรูปแบบที,ดี การพฒันารูปแบบ 

ตอนที$  8  งานวจิยัที,เกี,ยวขอ้ง ประกอบดว้ย งานวจิยัในประเทศ งานวจิยัต่างประเทศ 

 

ตอนที$  1  แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

 

ความหมาย 

นกัวชิาการ นกัการศึกษา และผูถ้วายงานใกลชิ้ดในการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้ อยูห่วั รัชกาลที, 9 ไดใ้หค้วามหมายของ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ไวว้า่ 

 นุชรัตน ์ ประสิทธิศิลป์ชยั (2560, https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-

updates) ไดใ้หค้วามหมายของ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในดา้นการศึกษาไวว้า่ เป็นกระบวนการที,นอ้มนาํ

หลกัคิดตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลที, 9 ร่วมกบัหลกัการทางพทุธ
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ศาสนา หลกัของการบริหาร ในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความย ั,งยนื โดยมีเป้าหมายอยูที่,คุณภาพของ

ผูเ้รียน มีรายละเอียดดงันีF  

เขา้ใจ  คือ  การสร้างใหเ้กิดความมั,นใจในขอ้มูลพืFนฐานดว้ยการศึกษาขอ้มูลในทุกมิติของ

โรงเรียน และชุมชน คน้หารากฐานของปัญหา รวบรวมองคค์วามรู้ มี 2 ขัFนตอน คือ 

ขัFนที, 1   รู้ชดัปัญหา 

รู้ขอ้มูลพืFนฐาน ความตอ้งการ  สภาพปัญหาที,เกิดขึFน นโยบาย เป้าหมายของ 

องคก์ร โรงเรียน และชุมชน  

       ขัFนที, 2   ศึกษาบริบท 

      ศึกษา รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล โรงเรียน ชุมชน   เพื,อคน้หารากฐานของ

ปัญหาที,แทจ้ริง  

เขา้ถึง คือ เป็นการสื,อสาร และการสร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจ ความ

มั,นใจใหโ้รงเรียน ชุมชน และผูเ้กี,ยวขอ้ง มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันามากที,สุด  มี 2 ขัFนตอน คือ 

                           ขัFนที, 3   กาํหนดเป้าหมาย 

                              กาํหนดเป้าหมาย เลือก ประเดน็ / แนวทางในการพฒันาดว้ยการมีส่วนร่วม  

                           ขัFนที, 4   วางแผน ออกแบบ 

                                    วางแผนออกแบบกระบวนการพฒันา ดว้ยการมีส่วนร่วมและสื,อสารเพื,อให ้

ความเขา้ใจตรงกนั 

พฒันา  คือ   การเรียนรู้เพื,อพฒันาศกัยภาพ  โรงเรียน  และชุมชน  สร้างทีมพี,เลีFยง  ออกแบบ 

หลกัสูตร และโปรแกรมการพฒันา การศึกษาดูงาน แลกเปลี,ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัของโรงเรียนและ

ชุมชน รวมทัFงใหค้าํแนะนาํ นิเทศ กาํกบั  ติดตาม และสนบัสนุนมี 3  ขัFนตอน คือ 

                           ขัFนที, 5   ลงมือทาํ 

                                         นาํกระบวนการที,ไดว้างแผน ออกแบบ ลงสู่การปฏิบติั เพื,อพฒันาศกัยภาพ

โรงเรียน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม มีทีมพี,เลีFยงให ้คาํแนะนาํ นิเทศ กาํกบั  ติดตาม และสนบัสนุน 

                           ขัFนที, 6   นาํสะทอ้นผล 

                                การเรียนรู้การทาํงาน แลกเปลี,ยนเรียนรู้ เพื,อนาํสู่การปรับปรุงการทาํงานให้

ดีขึFน 

                           ขัFนที, 7   ดลใจพฒันาใหย้ ั,งยนื 

                                         เสริมสร้างขวญั กาํลงัใจ ใหมี้จิตสาํนึกในการพฒันา สู่ความย ั,งยนื 

แนวทางการพฒันาการศึกษา ดงัแสดงในภาพที, 2.4  
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แนวทางการพฒันาการศึกษา : เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที, 2.1  แนวทางการพฒันาการศึกษา 

ที,มา : นุชรัตน ์ประสิทธิศิลป์ชยั (2560, https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates)  

 

อานนท ์ ศกัดิY วรวชิญ ์ (2560, https://mgronline.com/daily/detail/9600000103010) ได้

กล่าวถึง แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา วา่ เป็นวธีิการแห่งศาสตร์พระราชาเพื,อการพฒันา

ที,ย ั,งยนืที,พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใชเ้ป็นวธีิการทรงงานมาตลอดรัชสมยั 

แต่อยา่งไรกต็ามคาํวา่  “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เริ,มติดหูคนไทยในครัF งแรกที,พรุแฆแฆ และหลายคนก็

เขา้ใจผดิไปเสียอีกวา่ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ใชไ้ดเ้ฉพาะการพฒันาในสี,จงัหวดัชายแดนภาคใตซึ้,งไม่

เป็นความจริงเลย 

 พืFนที,พรุแฆแฆ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี มีเนืFอที,ประมาณ 11,000 ไร่ เป็นพืFนที,พรุ 

เสื,อมโทรม มีนํF าท่วมขงัเกือบตลอดทัFงปี ใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้ ถูกปล่อยรกร้างมานาน พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดเ้สดจ็พระราชดาํเนิน ไดท้รงศึกษาแผนที, ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ 

หลงัจากนัFนไดท้รงสนทนากบัวาเดง็ ปูเตะ๊ ชาวบา้นในพืFนที,ซึ, งต่อมาไดรั้บฉายาพระสหายแห่งสายบุรี 

ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรค 

เข้าใจ 
รู้เขา รู้เรา เข้าใจ 
บริบท 

 

เข้าถึง 
ศึกษาวิธีการ 
แกปั้ญหา 

ตดัสินใจทางเลือก 

พัฒนา 
กระบวนการพฒันา  
เพื,อแกปั้ญหาอย่างยั,งยืน 
เกดิเป็นนวตักรรม 
การเรียนรู้ 
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และไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าถวายงานพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกหลายครัF ง ทัFงที,

ปัตตานีและที,กรุงเทพมหานคร ทัFงนีF วาเดง็ไม่สามารถพดูภาษาไทยได ้แต่ถวายงานเป็นภาษามลายผูา่น

ล่ามภาษามลายปูระจาํพระองค ์วาเดง็ไดต้อบคาํถามถวายพระองค ์ไดใ้หข้อ้มูลของพระองค ์โดยที,ทรง

ศึกษาจน เข้าใจ อยา่งถ่องแท ้ทรงเยี,ยมเยยีนราษฎรจนไดรั้บการยอมรับ และมีผูถ้วายที,ดินเพื,อเขา้ร่วม

โครงการพระราชดาํริเรียกวา่ทรงงานอยา่ง เข้าถงึ นาํมาสู่การ พฒันา ที,ไดผ้ลในทา้ยที,สุด  

 พลอากาศเอกกาํธน สินธวานนท ์ (2556 : 179) อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเ้ขียนไวใ้นบทความ “พระมหากษตัริยน์กัคิด..นกัปฏิบติัเพื,อ

ความสุข ของประชาชน” ความวา่ ครัF งหนึ,งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระราชปรารภวา่  

“ฉันครองราชย์สองปีแรก ฉันไม่มผีลงาน เพราะฉันยงัไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไร” เป็นที,ประจกัษว์า่

ทรงมองการเป็นพระมหากษตัริยเ์ป็นเรื,องของงาน เป็นพระราชภาระ ที,จะสนองความตอ้งการของ

ราษฎร เพื,อราษฎรไดด้าํรงชีวติอยา่งมีความสุข และการที,จะทรงงานใหไ้ดผ้ลตรงเป้าหมายไดน้ัFน ตอ้ง

ทราบวา่ประชาชน ตอ้งการอะไร” 

 ดร.สุเมธ ตนัติเวชกลุ (2554 : 52-53) อดีตเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื,อ

ประสานงานโครงการอนัเนื,องมาจากพระราชดาํริ และอดีตเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา 

การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไดเ้ขียนไวใ้นบทความ “ประสบการณ์สนองพระราชดาํริเรียนรู้หลกั 

การทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา”  ความวา่ 

“พระองคท์รงมุ่งเนน้เรื,องการพฒันาคน ทรงตรัสวา่ “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั,น คือ 

ตอ้งสร้างความเขม้แขง็ใหค้นในชุมชนที,เราเขา้ไปพฒันา ใหมี้สภาพพร้อมที,จะรับการพฒันาเสียก่อน 

มิใช่การนาํความเจริญ หรือบุคคลจากสงัคมภายนอก เขา้ไปหาชุมชนหมู่บา้นที,ยงัไม่ทนัไดมี้โอกาส

เตรียมตวั 

.....ทรงใชห้ลกั “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” นั,น คือก่อนจะทาํอะไร ตอ้งมีความเขา้ใจเสียก่อน เขา้ใจภูมิ

ประเทศ เขา้ใจผูค้นในหลากหลายปัญหา ทัFงทางดา้นกายภาพดา้นจารีตประเพณี และวฒันธรรม  

เป็นตน้ และระหวา่งการดาํเนินการนัFนจะตอ้งทาํใหผู้ที้,เราจะไปทาํงานกบัเขาหรือทาํงาน ใหเ้ขานัFน 

“เขา้ใจ” เราดว้ย เพราะถา้เราเขา้ใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที,เขาไม่เขา้ใจเรา ประโยชนค์งจะไม่เกิดขึFน

ตามที,เรามุ่งหวงัไว ้ “เขา้ถึง” กเ็ช่นกนั เมื,อรู้ปัญหาแลว้ เขา้ใจแลว้กต็อ้งเขา้ถึง เพื,อใหน้าํไปสู่การปฏิบติั

ใหไ้ด ้และเมื,อเขา้ถึงแลว้ จะตอ้งทาํอยา่งไรกต็ามใหเ้ขาอยากเขา้ถึงเราดว้ย 

 

.....ดงันัFน จะเห็นวา่เป็นการสื,อสารสองทางทัFงไปและกลบั ถา้สามารถทาํสองประการแรกไดส้าํเร็จ 

เรื,อง “การพฒันา” จะลงเอยไดอ้ยา่งดี เพราะเมื,อต่างฝ่ายต่างเขา้ใจกนั ต่างฝ่ายอยากจะเขา้ถึงกนัแลว้ 

การพฒันาจะเป็นการตกลงร่วมกนัทัFงสองฝ่าย ทัFงผูใ้หแ้ละผูรั้บ”  
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 แนวทางตามพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จึงเป็นแนวทางในการพฒันาสู่ความย ั,งยนื

อยา่งแทจ้ริง 

   

 วธีิการแห่งศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

 อานนท ์ศกัดิY วรวชิญ ์(2560, https://mgronline.com/daily/detail/9600000103010 ) ไดส้รุป

วธีิการแห่งศาสตร์พระราชา เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ไวด้งันีF  

 

 เข้าใจ (Understanding) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

1. การใชข้อ้มูลที,มีอยู ่(Existing data)  

ทรงสนใจคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเทอเน็ต  และทรงรับฟังข่าวสาวจากทัFงในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยเฉพาะแผนที, ทรงตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนที,ทุกครัF งที,เสดจ็ทอดพระเนตร

สภาพพืFนที,จริง และไม่ใช่เป็นผูใ้ชห้ากแต่เป็นผูใ้ชข้อ้มูลที,มีอยูอ่ยา่งผูมี้ความรู้ ระมดัระวงั รอบคอบ

เป็นอยา่งยิ,ง 

2. การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์(Empirical data)  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงเอาพระทยัใส่ในการใชข้อ้มูลเชิง 

ประจกัษเ์ป็นอยา่งยิ,ง โดยเฉพาะระบบสถิติทางการ (Official statistics) 

3. การวเิคราะห์และวจิยั (Analytics and Research) 

โครงการพระราชดาํริกวา่สี,พนัโครงการนัFน อาศยัการวเิคราะห์และการวจิยั  สร้างองค ์

ความรู้ที,มั,นใจวา่ไดผ้ลก่อนที,จะนาํไปปฏิบติัจริงโครงการพระราชดาํริโครงการหนึ,งที,ใชก้ารวเิคราะห์ 

ขอ้มูลและการวจิยัมากที,สุด โครงการหนึ,งคือโครงการหลวง (Royal Project) โดยเฉพาะการวจิยั

เกี,ยวกบัการปลูกพืชเมืองหนาวและการเลีFยงสตัวจ์ากเมืองหนาว เช่น ปลาเทราท ์ผลสาํเร็จจากการวจิยั

ทาํใหโ้ครงการหลวงมีความกา้วหนา้ทาํใหแ้กปั้ญหาการปลูกฝิ, นและการทาํไร่เลื,อนลอยบนที,สูงทาํให้

คนไทยไดบ้ริโภคสินคา้คุณภาพสูงและทดแทนการนาํเขา้มหาศาล 

4. การทดลองจนไดผ้ลจริง (Experiment till actionable) 

พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน แตกต่างจากพระราชวงัของพระมหากษตัริยอื์,น ๆ   ทั,ว 

โลก สวนจิตรลดาเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ที,พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง

พระมหากรุณาโปรดเกลา้ใหต้ัFงขึFน มีทัFงการเลีFยงโคนม ทาํนา ปลูกตน้ยางนา ปลูกป่า ทดลองทาํโรงสี 

ทดลองทาํนมผงอดัเมด็ ผลิตถ่านชีวภาพ และอื,นๆ มากมาย ทัFงหมดนีFทรงทดลองจนกวา่จะทรงมั,น

พระทยัวา่ไดผ้ลดีจริง นาํไปใชไ้ดจ้ริง จึงทรงเผยแพร่ต่อไปหรือถ่ายทอดเทคโนโลยใีหป้ระชาชน 
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 เข้าถงึ (Connecting) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. ระเบิดจากขา้งใน (Inside-out blasting) 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงตอ้งการใหก้ารพฒันาเป็นการระเบิด 

จากขา้งในหมายความวา่ใหป้ระชาชนหรือชุมชนที,เขา้ไปพฒันาหรือทาํงานเกิดการปรับตวัที,จะพฒันา 

ตนเอง เกิดความตอ้งการที,จะพฒันาตนเองเสียก่อน ไม่ใช่สิ,งที,ทางราชการเขา้ไปบงัคบัใหป้ระชาชน

หรือชุมชนทาํ ซึ, งจะไม่ย ั,งยนื จึงทรงเนน้การพฒันาคน ใหค้นเกิดการเปลี,ยนแปลงตนเองก่อน แลว้จึง

เขา้ไปพฒันาเปลี,ยนแปลง ซึ, งเป็นการเขา้ถึงก่อนจะพฒันา ไม่ใช่นาํการพฒันาเขา้ไปโดยที,ประชาชน

ยงัไม่ตระหนกัหรือเห็นความสาํคญัของการพฒันาหรือการเปลี,ยนแปลง  

2. เขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target) 

“ฉนัครองราชยส์องปีแรก ฉนัไม่มีผลงาน เพราะฉนัยงัไม่รู้วา่ราษฎรตอ้งการอะไร”  

พระราชปรารภนีFสะทอ้นใหเ้ห็นวธีิการแห่งศาสตร์พระราชาในการเขา้ถึงแลว้จึงพฒันา 

ไดเ้ป็นอยา่งดี ทรงใหค้วามสาํคญักบัการทาํความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ, งคือประชาชน วา่ประชาชน

ตอ้งการอะไร ก่อนที,จะทรงงาน ภาพที,คนไทยทุกคนไดพ้บเห็นจนเจนตาคือภาพที,พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชโปรดที,จะประทบักบัพืFนดินเพื,อพดูคุยกบัชาวบา้นในทอ้งถิ,นทุรกนัดาร 

เพื,อที,จะทรงเขา้ใจความเดือดร้อน ปัญหา ความทุกขย์ากของชาวบา้น เพื,อหาทางแกไ้ขต่อไป  

3. สร้างปัญญา (Educate) 

การสร้างปัญญาสงัคม เป็นส่วนสาํคญัยิ,งในการเขา้ถึงประชาชน หากประชาชนยงัขาด 

ความเขา้ใจกต็อ้งสร้างปัญญาสงัคมใหป้ระชาชนเขา้ใจ ครูแห่งแผน่ดิน เลือกจะใชว้ธีิที,ง่ายที,สุดในการ

สื,อสารกบัประชาชนเพื,อสร้างปัญญา ทรงเลือกใชว้ธีิการพดูที,จะสร้างปัญญาใหเ้หมาะสมกบัผูฟั้ง การ

ที,ทรงสอนนัFนไม่ไดเ้พียงสอนดว้ยการพดูใหฟั้งเท่านัFน แต่ทรงสร้างแรงบนัดาลใจดว้ย พระองคจึ์งเป็น

ครูแห่งแผน่ดินผูป้ลูกปัญญาสงัคม 

 

 พฒันา (Development) แนวพระราชดาํรัสในการพฒันานัFน เมื,อทรงเขา้ใจ เขา้ถึง แลว้จึง

พฒันานัFน ทรงมีหลกัการสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. เริ,มตน้ดว้ยตนเอง 
ประเทศไทยมีปัญหาดา้นทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งรุนแรง ทรงเขา้ใจปัญหาดงักล่าวเป็น 

อยา่งดี เมื,อคราวเสดจ็พระราชดาํเนินไปหน่วยงานตน้นํFาพฒันาทุ่งจือ จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2514 

พระองคท์รงมีพระราชดาํรัสกบัเจา้หนา้ที,ที,เฝ้ารับเสดจ็ฯ ความวา่ 

      “…ควรจะปลูกตน้ไมใ้นใจคนเสียก่อน แลว้คนเหล่านัFนกจ็ะพากนัปลูกตน้ไมล้งบน 

แผน่ดินและรักษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง...”  
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แนวพระราชดาํริในการพฒันาทรงเนน้การพฒันาที,เกิดจากประชาชนตอ้งการจะพฒันา 

ตลอดรัชสมยัในการทรงงานในบางครัF ง ประชาชนกไ็ม่ไดใ้หค้วามร่วมมือกบัโครงการพระราชดาํริ

เช่นกนั ไม่เคยทรงฝืนบงัคบัประชาชนใหร่้วมมือแต่อยา่งใด ดว้ยเหตุผลที,แตกต่างกนั กลบัทรงเริ,มตน้

โครงการตามพระราชดาํริใหม่ อยา่งสมํ,าเสมอจนมีโครงการพระราชดาํริกวา่สี,พนัโครงการ ทรงเคยมี

รับสั,งกบันายปราโมทย ์ไมก้ลดัวา่ "  ...พระราชดาํริเป็นแนวคิดของฉนั ไม่ไดเ้ป็นพระบรมราชโองการ 

หรือคาํสั,งนะ.."ซึ, งสะทอ้นความเป็นประชาธิปไตยและความตอ้งการใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันา 

อยา่งเตม็ที, ดงัที,ทรงเนน้เสมอวา่การพฒันานัFนตอ้งระเบิดจากขา้งในก่อน  

2. พึ,งพาตนเองได ้(Self – reliance) 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเนน้วา่  การพฒันาตอ้งทาํให ้

ประชาชนพึ,งพาตนเองได ้ทรงโปรดใหป้ระชาชนทาํอะไรไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจาก

รัฐ พระราชดาํรัสเกี,ยวกบัในพิธีพระราชทานปริญญา บตัรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น เมื,อวนัที, 20 

ธนัวาคม 2516 ไดเ้นน้เรื,องของการพึ,งพาตนเองเอาไวว้า่  

     ...การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขัFนตอน ตอ้งสร้างพืFนฐาน คือ ความพอมี 

พอกิน พอใช ้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบืFองตน้ก่อน โดยใชว้ธีิการและอุปกรณ์ที,ประหยดั แต่

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เมื,อไดพ้ืFนฐานมั,นคงพร้อมพอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้างค่อยเสริม

ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชัFนที,สูงขึFนโดยลาํดบั... 

3. ตน้แบบเผยแพร่ความรู้ (Prototype and model) 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงโปรดการสร้างตน้แบบการ 

เผยแพร่ความรู้ โดยทรงตัFงศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเนื,องมาจากพระราชดาํริต่าง ๆ เช่น  ที,หว้ยทรายเขา  

หินซอ้น ภูพาน หว้ยฮ่องไคร้ อ่าวคุง้กระเบย และ พิกลุทอง โครงการชั,งหวัมนั หรือแมแ้ต่พระตาํหนกั

จิตรลดารโหฐาน ที,เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดศึ้กษา เรียนรู้ ดูงาน สาํหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งสร้าง

ตน้แบบแห่งการเรียนรู้ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาที,วดัมงคลชยัพฒันา จงัหวดัสระบุรี ทรงโปรดที,จะเลือก

พืFนที,ที,มีปัญหาที,สุดเพื,อตัFงเป็นศูนยศึ์กษาการพฒันา 

 การที,ทรงเลือกใชพ้ืFนที,ที,มีปัญหาและความยากลาํบากในการพฒันานัFนกเ็พื,อใหเ้ป็น 

ตน้แบบใหป้ระชาชนไดเ้ห็นและทาํตาม หากแมพ้ืFนที,ที,มีปัญหามากที,สุดกย็งัพฒันาใหดี้ได ้ประชาชน 

เองกน่็าจะทาํตามไดเ้ป็นการเรียนรู้จากตวัแบบ (Role model) ที,เป็นแรงบนัดาลใจการพฒันาประชาชน

และประเทศชาติ 

 เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จึงเป็นวธีิการแห่งศาสตร์พระราชาเพื,อการพฒันาที,ย ั,งยนื และเป็นการ

ปกครองแผน่ดินโดยธรรมเพื,อประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยามอยา่งแทจ้ริง 
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ตอนที$  2  แนวคดิ ทฤษฎ ีเกี$ยวกบัการบริหาร 

 

 ผูว้จิยั ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎี การวจิยั และการปฏิบติัทางการบริหาร

การศึกษา และทฤษฎีที,เกี,ยวขอ้งกบัการบริหาร ดงันีF   

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎ ีการวจิยั และการปฏบิัตทิางการบริหารการศึกษา 

ภารดี อนนัตน์าว ี(2557 : 233) กล่าววา่ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีและการปฏิบติั 

ดงันีF  

1. ทฤษฎีเป็นกรอบสาํหรับการปฏิบติั 

2. ทฤษฎีเป็นเครื,องมือในการสงัเคราะห์ปัญหา 
3. ทฤษฎีเป็นหลกัในการตดัสินใจ 
การปฏิบติัเป็นที,มาของปัญหาการวจิยัและการสร้างทฤษฎี ทฤษฎีใหก้รอบแนวคิดสาํหรับ 

การวจิยั การวจิยัจะไดข้อ้เสนอแนะในการปฏิบติั การปฏิบติัเป็นแหล่งขอ้มูลของนกัทฤษฎีและนกัวจิยั 

ความสมัพนัธ์ดงักล่าว ดงัแสดงในภาพที, 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที, 2.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีการวจิยัและการปฏิบติั 

ที,มา :  ภารดี อนนัตน์าว ี(2557 : 233) 

 

การ 

ปฏิบติั 
การวจิยั 

ทฤษฎี 

กรอบแนวปฏิบติั การพฒันาทฤษฎี 

กรอบแนวคิด 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา 
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 จากภาพที, 2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีการวจิยัและการปฏิบติั สามารถกล่าว

รายละเอียดจากการเริ,มตน้แต่ละจุด ดงันีF  

1. จากการวจิยัสู่ทฤษฎี  การวจิยัเพื,อพฒันาทฤษฎี   ผลการวจิยัจะไดท้ฤษฎีใหม่   และจาก 

ทฤษฎีที,ไดจ้ะนาํไปสู่การปฏิบติั เช่น การวจิยัเกี,ยวกบัภาวะผูน้าํ ทาํใหไ้ดท้ฤษฎีเกี,ยวกบัภาวะผูน้าํ และ

จากทฤษฎีภาวะผูน้าํเป็นกรอบแนวปฏิบติัเกี,ยวกบัภาวะผูน้าํต่อไป 

2. จากทฤษฎีสู่การวจิยั    การวจิยัโดยทั,วไปจะอาศยัทฤษฎีเป็นกรอบความคิดในการวจิยั 
จากทฤษฎี ผูว้จิยัจะไดส้มมติฐาน ตวัแปร และแนวทางการสร้างเครื,องมือ เพื,อเกบ็รวบรวมขอ้มูลและ

สรุปผลการวจิยัต่อไป 

3. จากการปฏิบติัสู่การวจิยั ปัญหาที,เกิดจากการปฏิบติั เป็นที,มาของปัญหาในการวจิยั เพื,อ 

ดาํเนินการวจิยัวา่ปัญหาคืออะไร จะไดห้าแนวทางแกไ้ขปัญหาใหถู้กตอ้ง 

 กล่าวโดยสรุป การวจิยัทางการบริหารการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัทฤษฎี ซึ, งเป็นกรอบ

ความคิดสาํหรับการปฏิบติัสู่การวจิยัในการศึกษาปัญหา และผลจากการวจิยันาํไปสู่ทฤษฎีใหม่ ดงันัFน

จึงกล่าวไดว้า่ ทฤษฎี การวจิยั และการปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน 

 

ทฤษฎทีี$เกี$ยวข้องกบัการบริหาร 

 

ผูว้จิยัไดน้าํทฤษฎีการบริหาร ไดแ้ก่ ทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) การบริหารแบบ

มีส่วนร่วม (Participative Management) แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา และไตรสิกขา  

เพื,อกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดงันีF  

 

ทฤษฎเีชิงระบบ (System Approach) 

นกัวชิาการ นกัการศึกษาไดศึ้กษาและใหค้วามหมายของทฤษฎีเชิงระบบ ไวห้ลายประการ 

ดงันีF  

ทิศนา แขมมณี (2561 : 199) กล่าววา่ ทฤษฎีระบบ คือการนาํเอาแนวคิดเชิงระบบใชใ้นการ

บริหารดว้ยเหตุผลวา่ คนเป็นส่วนหนึ,งของระบบองคก์ร องคก์รเป็นส่วนหนึ,งของระบบสงัคม วธีิการ

ของระบบเป็นวธีิการที,ใชห้ลกัการอยา่งมีเหตุผลและสมัพนัธ์กนัไปตามขัFนตอน ซึ, งช่วยใหก้ารบริหาร

บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ ระบบที,สมบูรณ์ประกอบดว้ย ส่วนสาํคญั ดงัแสดงในภาพที, 2.2  
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ภาพที, 2.3  องคป์ระกอบของระบบที,มีความสมบูรณ์ 

ที,มา : ทิศนา แขมมณี (2561 : 200) 

 

 จากองคป์ระกอบของระบบที,มีความสมบูรณ์ 5 ส่วน มีรายละเอียด ดงันีF  

1. ตวัป้อน  (Input)  คือ  องคป์ระกอบต่าง ๆ  ของระบบนัFนหรืออีกนยัหนึ,งกคื็อสิ,งต่างๆ  

ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบนัFน 

2. กระบวนการ (Process) คือ การจดัความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบ 

ใหมี้ลกัษณะที,เอืFออาํนวยต่อการบรรลุเป้าหมาย 

3. ผลผลิต (Product) คือ ผลที,เกิดขึFนจากกระบวนการดาํเนินงาน 

4. กลไกควบคุม  (Control)  คือ  กลไกหรือวธีิการที,ใชใ้นการควบคุมหรือใชต้รวจสอบ 

กระบวนการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ขอ้มูลป้อนกลบั  (Feedback)  คือ  ขอ้มูลที,ไดจ้ากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ผลผลิตกบัจุดมุ่งหมาย ป้อนกลบัไปปรับปรุงกระบวนการและตวัป้อนที,สมัพนัธ์กบัผลผลิตนัFน 

Lunenburg and Ornstein (2000 : 18-19) ไดน้าํเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิง

ระบบไวว้า่จะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ,งหากทาํการวเิคราะห์การดาํเนินงานขององคก์ารทางการศึกษาและ 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใชก้รอบแนวคิดระบบเปิด (Open-systems Framework) มิติการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) กระบวนการแปร

สภาพ (Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) กรอบแนวคิดดงักล่าวนีF ช่วยใหก้ารวเิคราะห์ 

การดาํเนินงานของสถานศึกษา และโดยเฉพาะอยา่งยิ,งในระบบการบริหารดาํเนินงานของสถานศึกษา

ทาํใหก้ารวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีความถูกตอ้ง และยงัสามารถชีFใหเ้ห็นถึง 

ความพยายามของผูบ้ริหารในการริเริ,มใหเ้กิดการเปลี,ยนแปลงขึFนในระบบอีกดว้ย ซึ, งรายละเอียดการ 

บริหาร สถานศึกษาเชิงระบบ มีดงันีF  

 

 

กลไกควบคุม (Control) 

กระบวนการ (Process) ตวัป้อน (Input) ผลผลิต (Output) 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
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 ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) สถานศึกษาไดรั้บการจดัสรรบุคลากร งบประมาณ ความรู้ จาก 

สิ,งแวดลอ้มภายนอก (รัฐบาล องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ,น) รวมทัFงกฎหมาย ระเบียบในการจดัการ 

ศึกษาของสถานศึกษา  ในขณะที,กลุ่มต่าง ๆ  มีขอ้เรียกร้อง  หรือความตอ้งการจากสถานศึกษา  เช่น 

นกัเรียนตอ้งการมีหลกัสูตรที,สมัพนัธ์และเป็นประโยชนใ์นการประกอบอาชีพ  และการศึกษาต่อ    ครู 

ตอ้งการเงินเดือนเพิ,ม สภาพการทาํงานที,ดี ผลประโยชนอื์,นๆ และความมั,นคงในงาน เป็นตน้ 

 กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) องคก์ารจะทาํการเปลี,ยนแปลงปัจจยั 

นาํเขา้จากสิ,งแวดลอ้มภายนอกเพื,อใหผ้ลผลิต ระบบจะเพิ,มมูลค่าในการปฏิบติังานผา่นกระบวนการ 

แปรสภาพซึ,งประกอบดว้ยดว้ยการดาํเนินงานภายในองคก์ารและการบริหารการดาํเนินงานของระบบ 

องคป์ระกอบของระบบการบริหารการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นเทคนิคของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา ไดแ้ก่ ทกัษะในการตดัสินใจและการสื,อสาร แผนการดาํเนินงานความสามารถในการ 

บริหารการเปลี,ยนแปลง เป็นตน้ 

 ผลผลิต (Outputs) ผูบ้ริหารสถานศึกษาดาํเนินการแปรสภาพปัจจยันาํเขา้ ผา่นกระบวนการ 

แปรสภาพ โดยใชกิ้จกรรมการบริหาร เช่น การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร การพฒันาวฒันธรรม การ

จูงใจ การตดัสินใจการสื,อสารและการบริหารการเปลี,ยนแปลง การพฒันาหลกัสูตร การบริหาร งาน

บุคคล และการบริหารงบประมาณ เพื,อทาํใหเ้กิดผลผลิตสาํหรับโรงเรียนผลิต ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิY  

ทางการเรียน ผลการดาํเนินงานของครู อตัราการเจริญงอกงามของนกัเรียน ความพึงพอใจ เป็นตน้ 

 สาํหรับสิ,งแวดลอ้มภายนอกจะมีปฏิกิริยาและส่งผลต่อผลผลิต และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ 

ระบบ ซึ, งเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความสาํเร็จของโรงเรียน ขอ้มูลยอ้นกลบัในเชิงลบสามารถขจดั 

ปัญหาความยุง่ยากในการปฏิบติังานตามแผนของโรงเรียน     และส่งผลต่อผลิตที,จะเกิดขึFนในอนาคต 

ของสถานศึกษา ดงัแสดงในภาพที, 2.3 
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ภาพที,  2.4  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 

ที,มา : Lunenburg and Ornstein (2004 : 19)        

 

 นอกจากนีF  Owens (1998 : 43)  เสนอแนวคิดทฤษฎีระบบไวว้า่ สถานศึกษาที,เป็นระบบ 

ตอ้งประกอบดว้ย 

 ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) จากสิ,งแวดลอ้มภายนอก เช่น ความรู้ที,มีอยูข่องสงัคมนัFน ๆ ค่านิยม 

เป้าหมายที,มีการคาดหวงั และงบประมาณ เป็นตน้ 

 กระบวนการ(Process) ของระบบยอ่ยต่างๆ เช่นโครงสร้าง คน เทคโนโลยแีละงาน เป็นตน้ 

 ผลผลิต (Outputs) ที,กลบัคืนสู่สิ,งแวดลอ้มหรือสงัคม 

 สถานศึกษาเป็นระบบเปิดที,ประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่างๆ สมัพนัธ์และส่งผลกระทบซึ,งกนั 

และกนั รวมทัFงการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ,งแวดลอ้มภายนอก 

 

 
ปัจจัยนําเข้า (Inputs) 

บคุลากร กฎ ระเบยีบ ระเบยีบการจดัการศึกษา งบประมาณ ชมุชน 

คณะกรรมการโรงเรียน ความรู้  

กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) 

โครงสร้าง การตดัสินใจ หลกัสูตร วฒันธรรม การสื,อสาร การพฒันาการสอน 

แรงจูงใจ การบริหารการเปลี,ยนแปลง การพฒันาวชิาชพี ภาวะผูน้าํ  

ผลผลติ (Outputs) 

ผลสัมฤทธิYทางการเรียน การขาดเรียนของนกัเรียน ผลการดาํเนินงานของครู 

การขาดสอนของบคุลากร อตัราการเจริญงอกงามของนกัเรียนและบคุลากร 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบคุลากร การเปลี,ยนงานของบคุลากรฝ่ายบริหาร 

ความสัมพนัธ์ชมุชน อตัราการลาออกของนกัเรียน เจตคตทิี,ดขีองนักเรียนตอ่ 

โรงเรียน ความพงึพอใจในงานของบคุลากร 

  

ขอ้
มลู

 
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
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 กล่าวโดยสรุป  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ คือ กระบวนการในบริหารจดัการศึกษา ที,

มีการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ที,รวมกนัอยูใ่นกระบวนการ  เพื,อใหไ้ดม้า 

ซึ, งสภาพปัญหาที,แทจ้ริง อนัจะนาํไปสู่การวเิคราะห์วางแผน หาแนวทางการดาํเนินงาน ต่างๆ เพื,อให ้

การจดัการศึกษาประสบผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที,วางไว ้

 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม (Participative Management) 

นกัวชิาการ นกัการศึกษา และหน่วยงาน ไดก้ล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวห้ลาย

ประการ ดงันีF  

สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางศึกษา (2550 : 40) ไดส้รุปวา่ การบริหารแบบ

มีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสใหผู้เ้กี,ยวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการ

บริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา ทัFงครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทน

นกัเรียน การที,บุคคลไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และเกิดความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของและ

รับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึFน 

สนัติ บุญภิรมย ์ (2554 : 2) ไดใ้หท้รรศนะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่ คือ การ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาที,มองเห็นวา่ บุคลากรทุกคนมีความสามารถที,แตกต่างกนั โดยนาํ

ความสามารถของแต่ละบุคคลมาใชป้ระโยชนใ์หคุ้ม้ค่าภายใตบ้ริบทของสถานศึกษานัFน ๆ ทัFงนีF โดยมี

ความเชื,อพืFนฐานวา่ ตามลาํพงัเพียงแต่ผูบ้ริหารผูเ้ดียวยอ่มมีขอ้จาํกดั ภายใตข้อ้จาํกดัดงักล่าว สามารถ

แกไ้ขไดโ้ดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ,งมีศกัยภาพทางการบริหารเป็นทวคูีณ 

ชูชาติ พว่งสมจิตร์ (2555 : 209-211) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่ 

หมายถึง กระบวนการที,ผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้มามีส่วนในการตดัสินใจในเรื,อง

ที,สาํคญัต่อการบริหารหน่วยงาน 

ประภาพรรณ รักเลีFยง (2557 : 123) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่ 

เป็นการบริหารที,เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเกี,ยวขอ้ง (Stakeholders) เขา้มามีส่วนร่วมตามความเหมาะสม 

ตัFงแต่การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมสนบัสนุน ร่วมประเมินผล ร่วมแกไ้ข

ปัญหา ร่วมรับผดิชอบผลงานที,ออกมา ร่วมภาคภูมิใจในผลงาน/รางวลัที,เกิดจากการร่วมกนัปฏิบติังาน

หรือรับขอ้ตาํหนิที,เกิดขึFน นั,นคือร่วมทัFงผดิและชอบ 

Yukl (1981 : 208-209) ไดเ้สนอแนวคิดเกี,ยวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่ การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการบริหารที,ผูน้าํเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมการตดัสินใจ มี

อิสระในการทาํงาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื,อร่วมแกไ้ขปัญหา ซึ, งลกัษณะดงักล่าว

ยอ่มเป็นแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบติังานสูงขึFน 
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สนัติ บุญภิรมย ์(2554 : 62-63) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันีF  

1. การร่วมคิด   หมายความวา่   ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหเ้พื,อนร่วมงานบางคน   บางกลุ่มหรือ 

ทัFงหมดร่วมคิด อาจจะเป็นทัFงทางตรงและทางออ้ม การร่วมคิดมีประโยชนห์ลายประการต่อองคก์ร 

คือก่อใหเ้กิดการยอมรับซึ,งกนัและกนั การคิดเป็นกระบวนการขัFนตน้ของการดาํเนินงาน สาํหรับการ

เริ,มตน้ดว้ยการคิดกคื็อการแสดงความเป็นเจา้ของตัFงแต่เริ,มตน้เพื,อการกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์

ร่วมกนั 

2. การร่วมทาํ หมายความวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งนาํผลของการร่วมคิดที,ไดต้กผลึกแลว้นาํไป 

สู่การปฏิบติัในระยะเวลาที,เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความรู้และความสามารถของผูร่้วมงานในแต่ละคน 

ในความแตกต่างที,ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงต่อองคก์ร ดงันัFนการร่วมทาํจะตอ้งคาํนึงถึงทีมงานที,มี

ศกัยภาพเป็นสาํคญั 

3. ร่วมประเมินผลงาน    หมายความวา่    การประเมินผลงานตอ้งไม่มอบหมายใหฝ่้ายหนึ,ง 

โดยเฉพาะที,เรียกวา่ ฝ่ายประเมินผล แต่การประเมินผลงานที,ดีตอ้งเป็นผลมาจากการกาํหนดเครื,องมือ

วดัผลที,มีคุณภาพ โดยผูร่้วมงานในแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก ไดมี้โอกาสร่วมกนัเสนอประเดน็ที,ตอ้งการ

วดัผล พร้อมทัFงกาํหนดค่าคะแนนที,เหมาะสม นาํผลที,ไดเ้ทียบกบัเกณฑห์รือเทียบเคียงกบัการปฏิบติั

ในรอบปีที,ผา่นมากไ็ด ้

4. ร่วมยอมรับในผลการประเมิน หมายความวา่ ผลของการประเมินที,เกิดขึFนจากเครื,องมือ 

วดัผลที,มีคุณภาพ ผลการประเมินจะปรากฏออกมาในรูปแบบลกัษณะใดกต็อ้งยอมรับ และไม่ควรโยน

ความผดิอนัเกิดจากการปฏิบติัใหบุ้คคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ,งโดยเฉพาะจะตอ้งรับผดิชอบกนัทัFงทีมงาน 

5. ร่วมปรับปรุงวธีิการทาํงานใหม่   หมายความวา่  การปฏิบติัในทุกองคก์ร  เมื,อวงจรการ 

ปฏิบติังานจบลง ผลของงานทัFงผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑ ์ มีความจาํเป็นจะตอ้งเสนอแนะปรับปรุง

การทาํงานเพื,อแกไ้ขปัญหาและเพิ,มประสิทธิภาพใหดี้ขึFนไป 

 ประยรู อคัรบวร และคณะ (2553 : 88) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 

Management) หมายถึง รูปแบบของการทาํงานที,เกิดจากการประสานงานกนัระหวา่งผูเ้กี,ยวขอ้งใน

ลกัษณะของกลัยาณมิตรที,มีเป้าหมายการทาํงานร่วมกนั ดว้ยการร่วมกนัดา้นความคิด กาํลงัคน ความ 

สามารถ ความเชี,ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา ร่วมกนัแกปั้ญหา การบริหารงาน

ในสถานศึกษาดว้ยระบบเครือข่าย โดยการร่วมกนัสร้างเป้าหมาย เนน้การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมทาํงาน

จากฝ่ายต่าง ๆ เปิดโอกาสใหเ้กิดการแลกเปลี,ยนเรียนรู้ข่าวสารประสบการณ์กนั ทัFงภายในสถานศึกษา

และระหวา่งสถานศึกษา 

 กล่าวโดยสรุป การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายที,มีส่วนเกี,ยวขอ้ง 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินงาน และร่วมประเมินผลโดยการมี 

ส่วนร่วมในทุกขัFนตอนและต่อเนื,องเพื,อนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายที,วางไวร่้วมกนั 
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ตอนที$  3  ความมวีนัิยในตนเอง  

 

 ความหมาย 

 นกัวชิาการ และนกัการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของวนิยัในตนเอง ไวด้งันีF  

โคร์ว และโคร์ว ( Crow and Crow, 1962) ไดใ้หค้วามหมายวา่ วนิยั หมายถึง การช่วยให้

เดก็ไดพ้ฒันาเกี,ยวกบัความมีวนิยัแห่งตน  คือไม่ไดมุ่้งเพียงแต่วา่ใหเ้ดก็ปฏิบติัตามระเบียบวนิยัต่าง ๆ

เท่านัFน แต่มุ่งใหเ้ดก็ไดมี้การพฒันาในการควบคุมตนเอง 

 กดู ( Good, 1973 : 176) ไดใ้หค้วามหมาย วนิยัในตนเอง ไวว้า่ หมายถึงการบงัคบัควบคุม

พฤติกรรมของบุคคลแต่ไม่ไดบ้งัคบัจากภายนอกแต่เป็นการบงัคบัดว้ยอาํนาจภายในของบุคคลนัFนเอง 

และเป็นการเรียนรู้ หรือยอมรับในคุณค่าอนัใดอนัหนึ,ง ซึ, งทาํใหบุ้คคลสามารถบงัคบัพฤติกรรมของ

ตนเองได ้

 ออซูเบล (Ausubel, 1972 : 189-190) ไดใ้หค้วามหมาย วนิยั ไวว้า่ การกาํหนดมาตรฐาน

ภายนอกต่างๆ ขึFน เพื,อควบคุมการกระทาํของบุคคลนัFน มีตัFงแต่การกระทาํตามใจตนเองโดยไม่มี

กฎเกณฑอ์ะไรเลยไปจนถึงเผดจ็การ ถา้อาํนาจการควบคุมการกระทาํของบุคคลใหเ้ป็นไปตามวนิยัที,

กาํหนดไวเ้กิดขึFนจากภายในตวัเขาเอง เรียกวา่ วนิยัในตนเอง 

 “วนิยั” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1077) หมายถึง การอยูใ่นระเบียบ

แบบแผน และขอ้บงัคบัปฏิบติั 

 กรมวชิาการ (2542 : 21) ใหค้วามหมายของวนิยัไวว้า่ หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้ตกลง

ที,กาํหนดขึFน เพื,อใชเ้ป็นแนวทางในการใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัในการดาํรงชีวติร่วมกนั เพื,อใหอ้ยู่

อยา่งราบรื,น มีความสุขความสาํเร็จ โดยอาศยัการฝึกใหรู้้จกัปฏิบติัตน รู้จกัควบคุมตนเอง 

 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 20) ใหค้วามหมายวนิยั หมายถึง 

คุณลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมที,ช่วยใหส้ามารถควบคุมตนเองและปฏิบติัตามระบบระเบียบเพื,อ

ประโยชนสุ์ขของส่วนรวม 

 พระธรรมปิฎก (2539 : 2-9) ไดใ้หค้วามหมายของวนิยัไวว้า่ “วนิยั” เป็นคาํศพัทที์,มี

ความสาํคญัในพระพทุธศาสนา มกัใชค้วบคู่กบัคาํวา่ “ธรรม” ดงัที,เรียกวา่ “ธรรมวนิยั” กฎของ

ธรรมชาติเรียกวา่ “ธรรม” กฎของมนุษยเ์รียกวา่ “วนิยั” วนิยัในความหมายกวา้ง คือ ระบบ ระเบียบ

ทัFงหมดของชีวติและสงัคมมนุษย ์ จะตัFงอยูไ่ดดี้เป็นผลสาํเร็จไดต้อ้งมองวนิยัโยงลงไปถึงธรรม หรือ

โยงวนิยักบัธรรมชาติดว้ยกนัใหไ้ดเ้ป็นเบืFองตน้ 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2532 : 759) ใหค้วามหมายวา่ วนิยัในตนเองหมายถึง 

การที,บุคคลสามารถบงัคบัควบคุมตนเองทัFงกาย วาจา ใจ ใหป้ระพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

สถานการณ์เวลา และเป็นไปตามเงื,อนไข กฎเกณฑ ์กติกา หรือขอ้ตกลงที,สงักาํหนดไวด้ว้ยความเตม็ใจ 
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และจริงใจโดยไม่มีการลงโทษหรือควบคุม 

 ฉนัทนา ภาคบงกช และคณะ (2539 : 70) ไดใ้หค้วามหมายของวนิยั ดงัต่อไปนีF  

1. การมีวนิยั โดยมองเชิงพฤติกรรมการกระทาํ การมีวนิยั หมายถึง การที,บุคคลปฏิบติัตน 

ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั แบบแผน ขอ้ตกลงที,สงัคมกาํหนดใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัตาม 

เพื,อใหบุ้คคลอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. การมีวนิยั โดยมองเชิงความรู้สึกนึกคิด จิตใจ การมีวนิยั หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด  

ความสาํนึก และจิตวญิญาณที,มีอยูภ่ายใตต้วับุคคลเป็นเครื,องกาํกบัใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัตามวนิยั 

3. การมีวนิยั  โดยมองเชิงจิตใจและพฤติกรรม  การมีวนิยั  หมายถึง  คุณลกัษณะโดยรวม 

ของบุคคลที,แสดงออกดว้ยใจหรือความรู้สึก ความคิด การตดัสินใจ และเลือกกระทาํตามวนิยัที,เป็นไป

ในทางสร้างสรรคด์ว้ยความสมคัรใจ เพื,อแกปั้ญหาของส่วนตน และส่วนรวมอนัจะเป็นประโยชนต่์อ

การอยูร่วมกนัในสงัคม 

4. การมีวนิยั  โดยมองเชิงสมัพนัธ์กบัจริยธรรม  การมีวนิยั  หมายถึง  จริยธรรมที,กาํกบั 

ความพระพฤติที,สงัคมยอมรับการพฒันาการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน นบัวา่เป็นสิ,งจาํเป็น เพราะวนิยั

เป็นสิ,งสมัพนัธ์กบัชีวติความเป็นอยูท่างสงัคม ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนในฐานะ

ที,เป็นบา้นหลงัที,สองตอ้งแนะนาํแนวทางใหน้กัเรียนสามารถประพฤติตนใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวนิยั โดย 

เฉพาะอยา่งยิ,งการมีวนิยัในตนเอง ซึ, งถือวา่เป็นสิ,งที,สาํคญัสูงสุดสาํหรับมนุษย ์ เพราะถา้ตวัเราเองมี

วนิยัแลว้วนิยัดา้นอื,น ๆ  กจ็ะตามมา 

 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2538 : 59) กล่าววา่ วนิยัในตนเอง คือ ความสามารถของบุคคลใน

การที,จะใหร้างวลัตนเอง เมื,อทาํดีและลงโทษเมื,อทาํชั,ว ซึ, งเป็นความสามารถในการควบคุมตนเอง 

หรือความสามารถในการที,จะยนืหยดัเป็นตวัของตวัเอง 

 ปรีชา ธรรมา (2546 : 33) ไดใ้หค้วามหมาย ความมีวนิยัในตนเอง ไวว้า่ หมายถึง การ

ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลดว้ยความสามารถของตนเองไดเ้ป็นผลสาํเร็จ   ตามเป้าหมายอนัที,เป็นที,

ยอมรับ โดยงดเวน้หรือระงบัยบัย ัFงการกระทาํอนัไม่เหมาะสมและนาํตนไปสู่การกระทาํอนัเหมาะสม

ยิ,งขึFน 

 

 ความหมายของวนัิยนักเรียนในระดบัการศึกษาขัUนพืUนฐาน 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัFนพืFนฐาน พทุธศกัราช 2551 (สาํนกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19-21) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนไว ้ 

8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน ์ กษตัริย ์ ซื,อสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมั,นในการ

ทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยไดใ้หนิ้ยามของคาํวา่ มีวนิยั และผูมี้วนิยั ดงันีF  
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 มีวนิยั หมายถึง คุณลกัษณะที,แสดงออกถึงการยดึมั,นในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ และระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 

 มีวนิยัในตนเอง คือ ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนอยา่งสมํ,าเสมอ การมีวนิยัใน

สงัคม คือ การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยความรับผดิชอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กระทบกระทั,งกนั ทาํ

ใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 ผูมี้วนิยั คือ ผูที้,ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ และระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียน และสงัคมเป็นปกติวสิยั ไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้,น 

 ตวัชีFวดัของการมีวนิยัของนกัเรียน คือ ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของครอบครัว โรงเรียนและสงัคม 

 พฤติกรรมบ่งชีFของการมีวนิยัของนกัเรียน ไดแ้ก่ 

1. ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม  

ไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้,น 

2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจาํวนัและรับผดิชอบในการทาํงาน 

พฤติกรรมสาํคญัของการมีวนิยัของนกัเรียน   ตามกรอบการออกแบบการวดัและประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัFนพืFนฐาน พทุธศกัราช 2551 

(สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 127) ไดแ้ก่ 

1. จดัเกบ็สิ,งของเป็นที,เป็นทาง 
2. แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 

3. มีมารยาทในการเขา้ประชุม 

4. เขา้แถวซืFออาหารตามลาํดบั 

5. ทิFงขยะในที,ที,จดัเตรียมไว ้
6. ทาํกิจวตัรของตนตามเวลา 
7. ไปโรงเรียนทนัเวลา 
8. เมื,อถึงชั,วโมงเขา้เรียนตามเวลา 
9. ทาํงานเสร็จตามเวลาที,กาํหนด 

10. เขา้ร่วมกิจกรรมตามเวลาที,นดัหมาย 
 จากที,กล่าวมาขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ วนิยัในตนเอง เป็นคุณลกัษณะของบุคคลที,สามารถ

ควบคุมตนเองไดใ้นดา้นพฤติกรรม อารมณ์  ใหเ้ป็นไปในทางที,ถูกตอ้ง เหมาะสม และดีงาม ตามความ

มุ่งหวงัของตนเองและเป็นที,ยอมรับของสงัคม 
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 ทฤษฎคีวามมวีนัิยในตนเอง 

 การมีวนิยัในตนเอง เป็นคุณสมบติัสาํคญัที,บุคคลควรจะมี เพราะผูที้,มีวนิยัในตนเองจะมี

จริยธรรมและประพฤติตนอยา่งมีเหตุผล ไม่ก่อความวุน่วายแก่สงัคม การศึกษาทฤษฎีที,วา่ดว้ยการเกิด

วนิยัในตนเอง จึงเป็นสิ,งสาํคญัที,จะใหท้ราบวา่วนิยัในตนเองมีที,มาอยา่งไร เพื,อจะไดป้ลูกฝังและ

พฒันาใหเ้กิดขึFนในตวับุคคลได ้(ไพบูลย ์ข่าขนัมาลี, 2548 : 17)  

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2538 : 63-68) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีสาํคญัที,เกี,ยวกบัความมีวนิยัใน

ตนเอง มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) ซึ, งวา่ดว้ยการกาํเนิดของการควบคุมตนเองหรือ

ความมีวนิยัในตนเอง และทฤษฏีของเพคและเฮวกิเฮิสต ์ (Peck and Havighurst) ซึ, งวา่ดว้ยการ

พฒันาการของแรงจูงใจทางจริยธรรม หรือความมีวนิยัในตนเอง โดยยดึการควบคุมของอีโก ้ และ

ซุปเปอร์อีโกเ้ป็นหลกั ซึ, งมีหลกัการสาํคญัดงัต่อไปนีF  

  

ทฤษฎกีารเกดิวนัิยในตนเองของเมาเรอร์ (Mowrer) 

การเกิดวนิยัในตนเองของบุคคลนัFน นกัจิตวทิยาทัFงหลายเชื,อวา่จะตอ้งมีพืFนฐานมาตัFงแต่

ระยะ แรกเกิดจนกระทั,งเติบโตขึFนมา สิ,งที,สาํคญัคือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบิดามารดากบัทารก หรือผู ้

เลีFยงดู อนัจะเป็นทางนาํไปสู่ความสามารถในการใหร้างวลัตนเองหรือความสามารถควบคุมตนเอง

เมื,อโตขึFน ซึ, งเมาเรอร์ไดไ้ดอ้ธิบายวา่ ทารกหรือเดก็จะตอ้งเรียนรู้จากผูที้,เลีFยงดูตนเองมา โดยที,การ

เรียนรู้นีFจะเกิดในสภาพอนัเหมาะสมเท่านัFน การเรียนรู้ของเดก็ทารกหรือเดก็นีFจะเกิดขึFนหลายระดบั

และมีขัFนตอนดงัต่อไปนีF  

1. บุคคลที,สาํคญัต่อการเรียนรู้ของทารกหรือเดก็ คือ บิดามารดา หรือผูเ้ลีFยงดู ซึ, งเป็นผูม้า 

บาํบดัความตอ้งการของทารก เช่น หิวกไ็ดดื้,มนม ร้อนกไ็ดอ้าบนํFา ยงุกดักมี็ผูปั้ดให ้ ฯลฯ เมื,อทารก

ไดรั้บการบาํบดัความตอ้งการกจ็ะรู้สึกสบาย พอใจ และมีความสุข ความรู้สึกของทารกนีFจะรุนแรง

มาก และตรึงอยูใ่นสาํนึกของทารกไปจนเติบโตขึFน การที,ทารกไดรั้บการบาํบดัความตอ้งการจนรู้สึก

สบาย พอใจและมีความสุขนัFน สิ,งที,เกิดควบคู่กบัเหตุการณ์อยูเ่สมอทุกครัF ง กคื็อการปรากฏตวัของบิดา 

มารดา หรือผูเ้ลีFยงดูในขณะที,มาปรนนิบติัเดก็ การบาํบดัความตอ้งการของตนกบับิดามารดา หรือ 

ผูเ้ลีFยงดู เป็นสิ,งที,ควบคู่กนัเสมอในการรับรู้ของเดก็ นั,นกคื็อบุคคลที,สาํคญัต่อการเรียนรู้เริ,มแรกของ

ทารกหรือเดก็ กคื็อ ผูเ้ลีFยงเดก็หรือทารก ซึ, งบิดามารดา หรือผูอื้,นกไ็ด ้ 

2. ความรักและความผกูพนัของเดก็ นาํไปสู่การปฏิบติัตามคาํอบรมสั,งสอนหรือการ 

เลียนแบบผูที้,ตนรักและพอใจ กล่าวคือ จากความรักและพอใจของเดก็ที,มีต่อบิดามารดาหรือผูเ้ลีFยงดู จึง

ทาํใหเ้มื,อบิดามารดาหรือผูเ้ลีFยงดูมีการอบรมสั,งสอนเดก็ หรือมีการกระทาํหรือพดูจาอยา่งไรเดก็กจ็ะเกิด

การทาํตามหรือเลียนแบบคาํพดูหรือการกระทาํตามที,บิดามารดาหรือผูดู้แลสั,งสอนหรือตามที,เห็นบิดา

มารดาหรือผูเ้ลีFยงดูกกระทาํ ซึ, งการกระทาํของเดก็เช่นนีF  จะทาํใหเ้ขาเกิดความสุข ความพอใจไดเ้อง อนั
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เป็นลกัษณะการใหร้างวลัและชมเชยตนเอง โดยบุคคลไม่ไดห้วงัผลจากภายนอก การเลียนแบบผูเ้ลีFยงดู

ตนของเดก็จะทาํทัFงทางที,ดีและไม่ดีเท่ากนั ตราบเท่าที,ลกัษณะนัFนเป็นลกัษณะของผูที้,ตนรักและพอใจ 

เช่น ถา้เดก็เห็นผูเ้ลีFยงดูสูบบุหรี, เสมอ เมื,อเดก็สูบบุหรี,บา้งกจ็ะเกิดความสุขและพอใจ เพราะเป็นลกัษณะ

ของผูที้,ตนรักและพอใจมาก่อน ความสามารถในการใหร้างวลัตนเองนีF เมาเรอร์เชื,อวา่ เป็นลกัษณะที,

แสดงถึงการบรรลุวฒิุภาวะทางจิตของบุคคลนัFน โดยจะเกิดขึFนในเดก็ปกติที,มีอายปุระมาณ 8-10 ขวบ 

และจะพฒันาต่อไปจนสมบูรณ์เมื,อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ฉะนัFน ผูที้,บรรลุวฒิุภาวะทางจิตอยา่งสมบูรณ์ จึง 

จะเป็นผูที้,มีความสามารถที,จะควบคุมตนใหป้ฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผลในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น ในการ

โตต้อบเมื,อเกิดความคบัขอ้งใจ เมื,อเกิดความกลวั ในการมีความรัก และในการมีอารมณ์ต่างๆ ฯลฯ ส่วน

ผูที้,ขาดวนิยัในตนเอง หรือขาดการควบคุมตนเอง กเ็พราะไม่ไดผ้า่นการเรียนรู้ตัFงแต่วยัทารก จึงกลาย 

เป็นบุคคลที,ขาดความยบัย ัFงชั,งใจในการกระทาํ และกลายเป็นผูท้าํผดิกฎหมายของบา้นเมืองอยูเ่สมอ ใน

รายที,รุนแรงอาจกลายเป็นอาชญากรเรืFอรังหมดโอกาสที,จะแกไ้ข 

ดงันัFน จากทฤษฎีของเมาเรอร์ การเกิดวนิยัในตนเองจนเป็นผูที้,บรรลุวฒิุภาวะทางจิตได้

นัFนจะตอ้งเริ,มตน้จากการเลีFยงดูในวยัทารกอยา่งมีความสุข ความอบอุ่น และผา่นการอบรมสั,งสอน 

หรือการเลียนแบบที,ดีจากผูที้,เลีFยงตนเองจึงจะพฒันามาเป็นลกัษณะที,เด่นชดัในจิตสาํนึกของบุคคล

นัFนและ กลายเป็นพฤติกรรมที,ถูกตอ้งมีเหตุผลของบุคคลนัFน 

 

ทฤษฎแีรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมวีนัิยในตนเองของเพคและเฮวกิเฮิสต์ (Peck and 

Havighurst) 

นกัทฤษฎีทัFงสองมีความเชื,อวา่ การควบคุมของอีโก ้ (Ego – Control) และการควบคุมของ

ซุปเปอร์อีโก ้ (Super Ego – Control) ร่วมกนัช่วยใหเ้กิดความตอ้งการแสดงพฤติกรรมเพื,อผูอื้,นอยา่ง

สมเหตุสมผล พลงัควบคุมของอีโกแ้ละซุปเปอร์อีโกใ้นบุคคลจะมีมากหรือนอ้ยกไ็ด ้และจะมีในระดบั

ที,ไม่เท่ากนั อนัเนื,องมาจากการไดรั้บความรู้ทางจริยศึกษาที,ทาํใหท้ราบถึงผลที,จะเกิดขึFนจากการแสดง

พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละบุคคลจะมีระดบัไม่เท่ากนั ซึ, งจะส่งผลไปยงัความมีวนิยัในตนเองหรือการ

ควบคุมของอีโก ้และซุปเปอร์อีโกที้,ต่างระดบักนั ดงันัFน นกัทฤษฎีทัFงสองจึงจาํแนกลกัษณะของบุคคล

ออกเป็น 5 ประเภท ดงันีF คือ 

1. พวกปราศจากจริยธรรม )Amoral Person( หมายถึง บุคคลที,มีพลงัควบคุมของอีโกแ้ละ 

ซุปเปอร์อีโกที้,นอ้ยมาก โดยบุคคลจะเป็นผูที้,ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางและเห็นแก่ตวัฝ่ายเดียว โดยที,ไม่

เรียนรู้ที,จะใหแ้ก่ผูอื้,น เป็นผูที้,ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ และจะกระทาํการต่างๆ อยา่งไม่ไตร่ตรอง 

บุคคลประเภทนีF ถูกควบคุมโดยความเห็นแก่ตวัของตนเอง และเป็นผูที้,ขาดความมีวนิยัในตนเองหรือมี

นอ้ยมาก 

2. พวกเอาแต่ได ้(Expedient Person) หมายถึง บุคคลที,มีพลงัควบคุมของอีโกน้อ้ยแต่พลงั 
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ควบคุมซุปเปอร์อีโกมี้มากขึFน แต่กย็งัจดัอยูใ่นประเภทปานกลางค่อนขา้งนอ้ย บุคคลประเภทนีFยงัจะ

ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง และกระทาํทุกอยา่งเพื,อความพอใจและผลไดข้องตนเอง เป็นคนที,ไม่จริงใจ 

จะยอมอยูใ่ตก้ารควบคุมของผูที้,มีอาํนาจถา้จะทาํใหเ้ขาไดรั้บผลที,ตอ้งการได ้ เป็นผูที้,มีวนิยัในตนเอง

นอ้ย ลกัษณะนีFจะปรากฏตัFงแต่วยัเดก็ตอนตน้ และในคนบางประเภทจะติดตวัไปจนตลอดชีวติ 

3. พวกคลอ้ยตาม (Conformimg Person) หมายถึง บุคคลที,มีพลงัควบคุมของอีโกน้อ้ย 

เหมือนคน 2 ประเภทแรกแต่มีพลงัควบคุมของซุปเปอร์อีโกมี้มากกวา่ คือ อยูใ่นระดบัปานกลาง

ค่อนขา้งมาก คนพวกนีFจะยดึพวกพอ้งเป็นหลกัและคลอ้ยตามผูอื้,นโดยไม่ตอ้งไตร่ตรองบุคคลประเภท 

นีF  อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสงัคมและกลุ่ม เป็นผูที้,มีวนิยัในตนเองปานกลางแต่ไม่แน่นอน 

4. พวกตัFงใจจริงแต่ขาดเหตุผล (Irrational Conscientious Person) หมายถึง บุคคลที,มีพลงั 

ควบคุมของอีโกใ้นระดบัปานกลาง แต่มีพลงัควบคุมซุปเปอร์อีโกมี้มาก จะเป็นผูที้,ยอมรับกฎเกณฑ์

และค่านิยมทางสงัคมเขา้ไปเป็นลกัษณะของตนเอง จะเป็นผูที้,ทาํตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายอยา่งยดึ

มั,นและมีศรัทธา เป็นผูที้,ถูกควบคุมโดยค่านิยม และปทสัถานของสงัคม เป็นผูที้,มีวนิยัในตนเอง

ค่อนขา้งมากแต่ยงัไม่สมบูรณ์ บุคคลประเภทนีFจะทาํตามกฎอยา่งเคร่งครัดโดยเห็นวา่กฎเกณฑน์ัFนเป็น

ของศกัดิY สิทธิY  แมจ้ะเกิดผลเสียหายแก่ผูอื้,นกไ็ม่สนใจ บุคคลประเภทนีFจะเป็นหลกัของชุมชนเพราะมี

ความมั,นคงในความเชื,อและการกระทาํ คนอื,นเห็นไดง่้าย แต่การขาดความยดืหยุน่อยา่งมีเหตุผลของ

คนประเภทนีF  จึงยงัเป็นบุคคลที,ไม่สมบูรณ์ทางจริยธรรม 

5. พวกเห็นแก่ผูอื้,นอยา่งมีเหตุผล (Rational Altruistic Person)  หมายถึง  บุคคลที,มีพลงั 

ควบคุมอีโกมี้มาก และพลงัควบคุมซุปเปอร์อีโกก้ม็ากดว้ย จนเกิดสมดุลระหวา่งการปฏิบติัตนตาม 

กฎเกณฑข์องสงัคม และความสมเหตุสมผลโดยเห็นแก่ผูอื้,นทั,วไปเป็นหลกั บุคคลประเภทนีF มีความ 

สามารถควบคุมตนเองอยา่งมีเหตุผล มิไดต้กอยูใ่นอิทธิพลของกลุ่มในสงัคม หรืออยูใ่ตอิ้ทธิพลของ

กฎเกณฑอ์ยา่งปราศจากเหตุผล เป็นผูที้,มีวนิยัในตนเองสูงมาก เป็นผูที้,ตระหนกัถึงผลของการกระทาํ

ของตนต่อผูอื้,น ก่อนทาํอะไรตอ้งพิจารณาอยา่งมีเหตุผลเพื,อผูอื้,น พร้อมที,จะร่วมมือกบัสงัคม มีความ

รับผดิชอบและใหค้วามเคารพต่อเพื,อนมนุษยโ์ดยทั,วไป มีความตอ้งการที,จะเสียสละเห็นแก่ประโยชน ์

ส่วนรวม บุคคลประเภทนีF มีไม่มากนกัในแต่ละสงัคม แต่นกัทฤษฎีทัFงสองเชื,อวา่เป็นบุคลิกภาพที,ได้

พฒันาถึงขีดสูงสุดของมนุษย ์

จากทฤษฎีความมีวนิยัในตนเองที,ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่วนิยัในตนเองที,เกิดขึFน 

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นเหตุเป็นผล และเป็นที,ยอมรับของสงัคม

นัFน บิดามารดา หรือผูเ้ลีFยงดู เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัอยา่งยิ,งในการที,เดก็จะเลียนแบบและเป็นแบบอยา่ง  

แต่จะเป็นไปในทางที,ดีไดน้ัFน กขึ็Fนอยูก่บัพลงัในการควบคุมอีโกแ้ละซุปเปอร์ซุปเปอร์อีโกข้องบุคคล

นัFนเองดว้ย 
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ตอนที$  4  การเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

 

 แนวคดิเกี$ยวกบัการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

 การเสริมสร้างใหค้นไทยมีวนิยั  เป็นส่วนสาํคญัในการยกระดบัคุณภาพของคนไทย 

 นายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) จึงไดใ้หค้่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ไวเ้พื,อ 

เป็นรากฐานในการพฒันาคนไทย โดยเฉพาะค่านิยมหลกัขอ้ที, 8 ที,ระบุวา่ “มีระเบียบ วนิยั เคารพ

กฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่” ทัFงนีFหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัFนพืFนฐาน พทุธศกัราช 2551 

ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายที,จะใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเมื,อสาํเร็จการศึกษาขัFนพืFนฐานในขอ้ที, 1 วา่ “มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที,พึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยั และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ

พทุธศาสนา หรือศาสนาที,ตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื,อสร้างสรรคป์ระเทศไทย

ใหเ้ขม้แขง็” (ฤตินนัท ์สมุทร์ทยั และคณะ, 2560 : 3) 

 การสร้างวนิยัใหเ้กิดขึFนกบัคนในชาติ จาํเป็นตอ้งเริ,มตัFงแต่วยัเยาว ์ ซึ, งเป็นวยัที,กาํลงัสร้าง

ลกัษณะนิสยัและต่อเนื,องถึงวยัเรียน เพราะจะมีกระบวนการเรียนรู้ คิด อยา่งมีเหตุผลตามลาํดบั

พฒันาการของวยั ทุกสถาบนัในสงัคมจึงมีบทบาทในการปลูกฝังการมีวนิยัใหแ้ก่คนในชาติโดยเฉพาะ

อยา่งยิ,งสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัFนพืFนฐาน ดงันัFน ผูบ้ริหาร คณะครู และผูที้,มีส่วนเกี,ยวขอ้งทุกคน

ควรร่วมมือกนัพฒันาวนิยัของนกัเรียนภายใตแ้นวคิด ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) (เรวณี ชยัเชาวรัตน,์ 2556) บทบาทของครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ

จาํเป็นตอ้งเปลี,ยนแปลง และการจดัการศึกษา จะตอ้งเปลี,ยนจากการเนน้ที,การสอนของครูเป็นเนน้ที,

การเรียนรู้ของนกัเรียน และเปลี,ยนจากเนน้ที,การเรียนของแต่ละบุคคล (Individual Learning) มาเป็น

เนน้ที,การเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Team Learning) รวมทัFงเปลี,ยนจากการเรียนแบบเนน้การแข่งขนัมา

เป็นเนน้ที,ความร่วมมือ หรือช่วยเหลือ แบ่งปันกนั ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพจะเปลี,ยนบรรยากาศ

ของ “โรงเรียน” ช่วยใหส้มาชิก อนัไดแ้ก่ ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร นกัการศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ 

นกัเรียน หรือแมก้ระทั,งผูป้กครอง มีความรู้สึกร่วมกนัเป็นเจา้ของโรงเรียนหรือชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพอยา่งเท่าเทียมกนัโดยมุ่งเนน้ที,การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั และเพื,อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

และบรรลุวตัถประสงคใ์นการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพจึงเปรียบเสมือนเครื,องมือสาํหรับให ้

ครูรวมตวักนัเป็นชุมชน (Community) และก่อใหเ้กิดการเปลี,ยนแปลงในระดบั “ปฏิรูป” การเรียนรู้

เพื,อปรับปรุงโรงเรียน ตนเอง ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมที,พึงประสงคเ์พิ,มขึFน และร่วมกนัลดพฤติกรรม  

ที,ไม่พึงประสงคใ์หน้อ้ยลงหรือหมดไป (ฤตินนัท ์สมุทร์ทยั และคณะ, 2560 : 4) 

พล แสงสวา่ง (2529 : 4-6) ไดเ้สนอแนวคิดในการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 2 แนวคิด คือ 

1. แนวคิดที,เกี,ยวกบัการบงัคบัในการเสริมสร้างหรือรักษาวนิยั 
2. แนวคิดที,ไม่ใชก้ารลงโทษในการเสริมสร้างหรือรักษาวนิยั 
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 จุดสาํคญัในการสร้างความมีวนิยัใหแ้ก่เดก็ คือ ผูใ้หญ่จะตอ้งพยายามสร้างความคิดของ

เดก็ที,มีต่อตนเองวา่เป็นคนดีมีคุณค่าเท่าเทียมกบัคนอื,น  ซึ, งถา้ปลูกฝังไดส้าํเร็จ  ความคิดนัFนจะทาํให้

เดก็เกิดความมั,นใจในเกียรติและศกัดิY ศรีของตน และจะมุ่งมั,นรักษาเกียรติประวติัของตนใหดี้อยูเ่สมอ

ตลอดไป ในชีวติของเขา 

 ตลอดระยะเวลาที,เดก็ค่อย ๆ  เจริญเติบโตขึFนมานัFน  ความรู้สึกเกี,ยวกบัตนเองวา่ เป็นคนมี

ค่าเพียงใดหรือไม่นัFน จะค่อย ๆ   เกิดมากขึFนตามลาํดบั และที,มาของการที,เดก็แต่ละคนจะเกิดความรู้สึก

ต่อตนเองไปในลกัษณะใดนัFน ขึFนอยูก่บัสาเหตุสาํคญั 4 ประการ คือ 

1. สาเหตุจากความซาบซึF งหรือความประทบัใจที,เดก็ไดรั้บมาจากคนอื,น 

2. สาเหตุจากประสบการณ์ของเดก็ที,สะสมไวต้ลอดชีวติที,ผา่นมา 
3. สาเหตุจากความสามารถของเขาที,ยกระดบัชีวติไปสู่จุดหมายตามที,มุ่งหวงัไว ้
4. สาเหตุจากขีดความสามารถที,จะประเมินการกระทาํของตนเอง  ตามมาตรฐานเบืFองตน้ 

ที,กาํหนดไวด้ว้ยตนเอง ซึ, งแต่ละขอ้มีรายละเอียดที,ควรสนใจดงัต่อไปนีF  

4.1 ความประทบัใจที,เดก็แต่ละคนไดรั้บจากคนอื,น  โดยเฉพาะคนที,มีความสาํคญัต่อ 

ตวัเดก็เองนัFน มีความสาํคญัอยา่งยิ,ง คาํติ-ชม  การยอมรับ หรือไม่ยอมรับในการกระทาํต่าง ๆ  ของเดก็ 

ความเอืFออาทรต่อสภาพชีวติความเป็นอยู ่การใหเ้ดก็มีโอกาสไดร่้วม หรือไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ทัFงหมดเหล่านีF มีอิทธิพลอยา่งยิ,งต่อแนวคิดของเดก็ที,มีต่อตนเอง และตีราคาตนเองวา่ เป็นคนมีคุณค่า

เพยีงใด 

  การที,เดก็แต่ละคนจะรู้วา่ตนเองเป็นคนขีFอายหรือไม่ เกียจคร้านหรือไม่ ประณีต

หรือไม่ตัFงใจทาํงานการหรือไม่ หรือเป็นเดก็ซนหรือไม่เพียงใดนัFน มิไดเ้กิดจากการที,เดก็วเิคราะห์ตวั

ของเขาเองแต่อยา่งใด แต่เกิดจากการติ-ชม ของคนอื,น ๆ  ที,กระทาํต่อตวัเขามากกวา่คาํติ-ชม ของผูค้น

รอบตวั โดยเฉพาะคนที,มีความสาํคญัต่อชีวติของเขา เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย ์มีความสาํคญัอยา่งยิ,ง

ต่อเดก็ ไม่วา่จะกระทาํต่อตวัเขาโดยตรงหรือไม่ 

4.2 ประสบการณ์ที,สะสมมาในชีวติของเดก็  ไดแ้ก่  ประสบการณ์เกี,ยวกบัความสาํเร็จ 

ที,เดก็ไดรั้บมาในช่วงชีวติของเขา  ในขณะที,เดก็ ๆ  ตอ้งเผชิญกบัชีวติในโลกที,กวา้งขวางใหญ่โตกวา่

ครอบครัวของเขาอยา่งมากมายนัFน  เดก็แต่ละคนจะเกิดความรู้สึกที,จะตอ้งไปเปรียบเทียบกบัคนอื,น ๆ 

เพื,อใหไ้ดช้ยัชนะในชีวติในหลาย ๆ  เรื,อง เดก็ที,มีรูปร่างหนา้ตา  และแนวทางที,ช่วยใหเ้ขาไดรั้บความ

ประทบัใจไปในทางที,ดีอยูเ่สมอนัFน ยอ่มจะเห็นตนเองแตกต่างไปจากคนอื,น ๆ ที,พบแต่ความไม่สนใจ 

ใยดีและการขดัขวางต่างๆอยูเ่สมอ เขาอาจจะไม่รู้สึกซึF งวา่อะไรที,ทาํใหเ้ขาไดรั้บแต่สิ,งที,เป็นประโยชน ์

เช่นนัFน แต่ความสาํเร็จที,ทาํใหเ้ขาไดรั้บการยอมรับมาตลอดเวลาในชีวติของเขานัFน จะเป็นตน้เหตุที,

ก่อใหเ้กิดรูปแบบความรู้สึกต่อตนเองของเดก็ไปในทางที,ดีผลของความรู้สึกดงักล่าวที,สะสมมาเรื,อย ๆ  

นัFนนบัวา่ มีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฒันาการของความคิดที,มีต่อตนเองวา่ เป็นคนมีคุณค่าหรือไม่ 
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4.3 ความสามารถของเดก็ที,จะยกระดบัชีวติของตนไปสู่จุดหมายปลายทางที,ถูก 

กาํหนดไว ้ ซึ, งมีผลอยา่งสาํคญัต่อการที,จะทาํใหเ้ดก็เกิดความรู้สึกในคุณค่าของตนเองนีF  ไดแ้ก่ ความ 

สามารถของเดก็ในการที,จะกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางที,ถูกกาํหนด และยดัเยยีดไวใ้หเ้ดก็ตอ้งกา้วไป

ใหถึ้ง การที,เดก็ถูกาํหนดไวว้า่ จะตอ้งเป็นคนที,มีความพร้อมที,จะทาํอะไรๆ ไดทุ้กอยา่งนัFน ยอ่มจะทาํ

ใหเ้กิดความรู้สึกในคุณค่าของตนเองตํ,าลงไปเพราะแมแ้ต่เดก็ๆกย็งัรู้สึกวา่เป็นหนา้ที,ที,จะตอ้งยกระดบั 

ชีวติไปสู่ระดบัที,มุ่งหวงัหรือที,มีมาตรฐาน ดงันัFน ในเรื,องนีF บิดามารดาจึงไม่ควรมอบหมายการงานให้

เดก็ในระดบัที,สูง และตายตวัเกินไปนกั และควรใหโ้อกาสบุตรหลานของตนไดต้ดัสินใจของเขาเอง

ดว้ยค่านิยมที,เขามีอยูก่จ็ะช่วยทาํใหเ้ดก็เกิดความรู้สึกที,ดีขึFน 

4.4 ขีดความสามารถ   ที,จะประเมินการกระทาํของตนเอง  ตามมาตรฐานที,ตนกาํหนด 

ขึFนตามความเป็นจริง เดก็ ๆ  จะขาดความมั,นใจในตนเอง และความรู้สึกในคุณค่าที,ตนมีอยู ่จนกวา่เขา 

จะกาํหนดมาตรฐานเบืFองตน้ตามความเป็นจริงไดด้ว้ยตนเอง และใชม้าตรฐานนัFนสาํหรับประเมินการ

กระทาํของตนได ้ มาตรฐานที,เดก็กาํหนดไดพ้อเหมาะแก่ตนเองนัFน จะช่วยใหเ้ขารักษาความรู้สึกที,ดี 

ต่อตนเองไวไ้ดอ้ยา่งมั,นคงตลอดไป ในเรื,องนีF เดก็ที,ยงัเลก็มาก ๆ จะไม่มีความสามารถถึงระดบัที,จะทาํ

ได ้ แต่เขากส็ามารถจะรับความช่วยเหลือใหรู้้จกัพิจารณาตดัสินใจ ที,จะเลือกทาํงานใหป้ระสบความ 

สาํเร็จตามความสามารถของเขา ซึ, งยอ่มจะมีความหมายต่อหลายสิ,งหลายอยา่งไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

 ในสถานศึกษา  ผูบ้ริหารและครูต่างกมี็วนิยัวางไวเ้พื,อเป็นรูปแบบในการปฏิบติั   และมี  

“การรักษาวนิยั” การรักษาวนิยัหมายถึง (พล แสงสวา่ง, 2529 : 15) 

1. ระวงั ไดแ้ก่ การเอาใจใส่ไม่ละเลย 

2. ดูแล ไดแ้ก่ การตรวจสอบ กาํกบั ตรวจตรา 

3. ป้องกนั ไดแ้ก่ การกระทาํในทางที,จะขจดัเหตุที,ทาํใหก้ระทาํผดิวนิยั 

4. เยยีวยา ไดแ้ก่ การแกไ้ขและปรับปรุงหรือส่งเสริมใหมี้วนิยัดีขึFน 

การเสริมสร้างวนิยัของตนเอง มีวธีิง่าย ๆ ที,จะปฏิบติั คือ 

1. เรียนรู้และเขา้ใจโดยแจ่มแจง้ถึงวนิยัขององคก์รที,ตนสงักดัอยูว่า่ ใหป้ฏิบติัอยา่งไร และ 
หา้มอะไร 

2. สาํนึกในหนา้ที,วา่ จะตอ้งทาํตามแบบอยา่ง หรือตอ้งรักษาวนิยัขององคก์รนัFน 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของวนิยัวา่  วนิยัจะสร้างความดี  ความเจริญ  และความสาํคญั 

ใหแ้ก่ตนเองและหน่วยงาน 

4. ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติั และละเวน้การปฏิบติัในขอ้หา้มโดยเคร่งครัด 

เพื,อใหก้ารเสริมวนิยัมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนตอ้งยดึเกณฑ ์3 ประการ เป็นเป้าประสงค ์คือ 

1. วนิยัจะตอ้งทาํใหเ้ดก็เกิดการเปลี,ยนแปลงในทางที,พึงประสงค ์หรือสร้างความเจริญ 

งอกงามใหเ้กิดขึFนในตวัเดก็ 
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2. วนิยัจะตอ้งคงรักษาเกียรติ และศกัดิY ศรีของเดก็ไว ้

3. วนิยัจะตอ้งสามารถพยงุ สมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด ระหวา่งผูป้กครองเดก็และตวัเดก็เอง 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ไดก้ล่าวถึงวนิยัที,ใชก้นัอยูใ่นโรงเรียน จดัแบ่งไว ้3 ประเภท คือ 

1. วนิยัเฉียบขาดแบบทหาร วนิยัแบบนีF เป็นการใชค้วามกลวัเป็นเครื,องมือ นกัเรียนจะทาํดี 

เพราะกลวัถูกลงโทษ เป็นการยบัย ัFงบงัคบันกัเรียนใหอ้ยูใ่นกรอบแบบทหาร ถา้ใครทาํผดิกถู็กลงโทษ 

2. วนิยัแบบดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียน เป็นการจดัหาแนวทาง 

ปฏิบติัที,สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียนเพื,อเป็นการหลีกเลี,ยงปัญหา การขดัขืนระเบียบวนิยั ซึ, ง

วนิยัลกัษณะที,ไม่สามารถจดัใหไ้ดต้ามความพอใจของนกัเรียนทุกอยา่งไป 

3. วนิยัที,เกิดจากการรู้จกัความรับผดิชอบและเกียรติของตนเอง เป็นการพยายามสร้างให ้

นกัเรียนนบัถือเกียรติของตน และรู้จกัรับผดิชอบต่อการที,จะรักษาเกียรตินัFนไว ้ 

แนวคิดนีF ถือวา่จุดมุ่งหมายของการมีวนิยักคื็อ   การใหค้นมีความประพฤติดี   คนจะมีความ 

ประพฤติดีกต่็อเมื,อมีคุณธรรมประจาํใจและนบัถือเกียรติของตนเอง ถา้เราคิดวา่เราเป็นคนดี เป็นคนที,

มีเกียรติกย็อ่มจะไม่ทาํในสิ,งที,ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชื,อเสียงของเราเอง คนทาํดีกเ็พราะรักที,จะทาํ 

ดีไม่ใช่เกรงกลวัอาํนาจภายนอก การมุ่งใหค้นรักษาเกียรติของตนเองเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างวนิยั 

 

 ความสําคญัและความจาํเป็นในการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

 นกัวชิาการและนกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเอง ดงันีF  

 เฮอลอค (Hurlock, 1984 : 393) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปลูกฝังวนิยั ดงันีF  

1. ช่วยใหเ้ดก็รู้สึกมั,นใจโดยบอกวา่สิ,งใดควรทาํและสิ,งใดไม่ควรทาํ 
2. ช่วยใหเ้ดก็หลีกเลี,ยงต่อความรู้สึกผดิหรืออบัอายต่อสิ,งที,ผดิ ความรู้สึกที,หลีกเลี,ยง 

ไม่ไดนี้F  จะทาํใหไ้ม่มีความสุข และเกิดการปรับตวัที,ยาก วนิยัจะช่วยใหเ้ดก็อยูใ่นมาตรฐานของสงัคม 

3. ช่วยใหเ้ดก็เรียนรู้การประพฤติตน ที,จะเป็นทางไปสู่การเป็นผูน้าํที,น่ายกยอ่ง  นบัถือ  

เป็นขอ้บ่งชีFของความรักและการยอมรับที,สาํคญั คือการปรับตวัประสบผลสาํเร็จและมีความสุข 

4. ช่วยรักษาแรงจูงใจในการเสริมแรงของตน ซึ, งกระตุน้ใหเ้ดก็ไดรั้บสิ,งที,เป็นความตอ้งการ 

ของเขา 

5. ช่วยใหเ้กิดการพฒันาจิตสาํนึก ศีลธรรม ซึ, งเป็นแนวทางในการทาํใหเ้ดก็มีการตดัสินใจ  

และควบคุมพฤติกรรมดว้ยตนเอง 

 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 10) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวนิยัในตนเองวา่ 

เป็นฐานของความรับผดิชอบ การเคารพสิทธิของผูอื้,น การเอืFอเฟืF อแบ่งปัน การรอคอย การแกปั้ญหา

ของส่วนรวม สามารถควบคุมตนเองใหป้ฏิบติัในสิ,งที,ถูกตอ้ง โดยใชห้ลกัการของเหตุผลโดยไม่ตอ้ง
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ใหผู้ใ้ดมาคอยควบคุมบงัคบั ซึ, งเป็นพืFนฐานสาํคญัที,เอืFอต่อความสาํเร็จของบุคคลและส่วนรวม จึงควร

ส่งเสริมวนิยัในตนเอง และการส่งเสริมวนิยัในตนเองจะช่วยใหมี้ความสามารถ ดงัต่อไปนีF  

1. ดา้นสติปัญญา ช่วยใหรู้้จกัคิดใชเ้หตุผล ตดัสินใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

2. ดา้นสงัคม  อารมณ์และจิตใจ   ช่วยใหก้ลา้คิด  กลา้แสดงออก   มีความรับผดิชอบ เคารพ 

สิทธิของผูอื้,น รู้การแบ่งปัน รู้จกัการรอคอย 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2539 : 759) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของระเบียบวนิยัวา่  

การมีระเบียบวนิยัเป็นคุณลกัษณะหนึ,งที,สาํคญัทางบุคลิกภาพของเดก็ ทัFงนีF  เพราะผูมี้วนิยัในตนเอง 

จะเป็นผูที้,รู้จกักาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อสงัคม เป็นผูที้,มีระเบียบและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง

สงัคม และเมื,อใดกต็ามที,เดก็ไดพ้ฒันาลกัษณะดงักล่าวแลว้ เดก็กจ็ะแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะ

ที,สงัคมยอมรับ ทัFงต่อหนา้และลบัหลงัผูใ้หญ่  

 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (อา้งถึงใน เกษมศกัดิY  ผลดิลก, 2547 : 19) ได้

อธิบายถึงความสาํคญัของวนิยัต่อการพฒันาปะเทศในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนีF  

1. ดา้นครอบครัว การที,สมาชิกในครอบครัวมีวนิยัไม่วา่จะเป็นวนิยัภายนอกหรือเป็นวนิยั 
ภายในตนเองยอ่มก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ ความเชื,อมั,นระหวา่งสมาชิก ทาํใหเ้กิดสมัพนัธภาพที,ดี

ระหวา่งครอบครัวโดยเฉพาะสมาชิกผูเ้ยาวข์องครอบครัว เมื,อเติบโตขึFนจากครอบครัวที,มีสมัพนัธภาพ 

ที,ดียอ่มเป็นผูที้,มีบุคลิกภาพที,ดี มีความมั,นคงทางจิตใจ กลา้ที,จะเรียนรู้ ปรับตวัในสิ,งใหม่ๆ อนัจะเป็น

กาํลงัคนที,สาํคญัในการช่วยพฒันาประเทศสืบไป 

2. ดา้นสงัคม   เมื,อกลุ่มคนในสงัคมมีการรักษาระเบียบวนิยั   เคารพกฎเกณฑข์องสงัคม 

ร่วมกนั เช่น การช่วยรักษาสาธารณสมบติั การเคารพไม่ล่วงเกินสิทธิของผูอื้,น การปฏิบติัตามแบบแผน

ของสงัคม กจ็ะทาํใหก้ารดาํเนินชีวติอยูร่่วมกนัของบุคคลเป็นไปอยา่งสงบสุข 

3. ดา้นเศรษฐกิจ ในสภาพสงัคมไทยปัจจุบนั มีการดาํเนินงานของภาคธุรกิจอยา่งรวดเร็ว  

โดยใชเ้ทคโนโลยสืี,อสารเป็นเครื,องมือ เวลาจึงเป็นทรัพยากรที,สาํคญัยิ,ง ซึ, งผูด้าํเนินการทางธุรกิจ

จะตอ้งรักษาและใชใ้หเ้กิดประโยชนคุ์ม้ค่าที,สุด ดงันัFน การมีวนิยัตรงต่อเวลา และวนิยัในตนเอง

เกี,ยวกบัความซื,อสตัยจึ์งจาํเป็นต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

4. ดา้นการเมือง   การที,ประชาชนในสงัคมไทยมีความเคารพ    ยอมรับความคิดเห็นบุคคล  

อื,นแตกต่างไปจากตน และตระหนกัในสิทธิหนา้ที,ของตนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใน

ฐานะประชาชน จะช่วยใหก้ารพฒันาทางการเมืองของประเทศเป็นไปไดโ้ดยง่าย 

 ปรีชา ธรรมา (2546 : 33) กล่าววา่ วนิยัในตนเองมีความสาํคญัยิ,ง หากปราศจากการมีวนิยั 

ในตนเอง แมจ้ะมีคุณธรรมหรือความรู้อนัลุ่มลึกเพียงใด กไ็ม่สามารถจะยงัผลอนัพึงปรารถนาใหบ้งั

เกิดขึFนได ้วนิยัเป็นในตนเองเป็นส่วนผสมสาํคญัในการกระทาํทุกอยา่งใหเ้ป็นผลสาํเร็จ อนันบัวา่เป็น

พฤติกรรมที,นาํไปสู่ความมุ่งหมาย ดงันัFน การมีวนิยัในตนเองนอกจากจะเป็นการกระทาํเพื,อความรู้
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และคุณธรรมภายในตวับุคคลไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นการกระทาํในอีกหลาย

ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ เป็นการจดัระเบียบของชีวติใหด้าํเนินไปดว้ยความเขา้ใจอนัดี ใหบ้รรลุถึงความ

มุ่งหมายในชีวติ เป็นการกระทาํที,ใหค้วามสาํคญักบัสิ,งที,อยูไ่กลในอนาคต มีความดีงามมากกวา่สิ,ง 

ที,อยูใ่กลใ้นขณะปัจจุบนั และมีความดีงามนอ้ยกวา่  เป็นการกระทาํเกี,ยวกบัการระงบัยบัย ัFงความรู้สึก 

การบงัคบัควบคุมขจดัความอยากได ้ และการผดัผอ่นความพึงพอใจออกไป เป็นการเสียสละความสุข

สบายและความเพลิดเพลินใจเฉพาะหนา้ ตลอดจนการพิจารณาเลือกกระทาํในแนวทางที,ยากกวา่ ขณะ 

ที,มีแนวทางง่ายกวา่การเปิดโอกาสใหเ้ลือก 

 พระธรรมปิฎก (2539 : 17) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวนิยัไวว้า่ อยูที่,การฝึกคนใหมี้ศีลนัFน 

มีความสาํคญัมาก เมื,อคนตัFงอยูใ่นวนิยัอยา่งที,เรียกกนัวา่เป็นคนมีวนิยัแลว้ พระพทุธเจา้ตรัสวา่ เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหนึ,งในสิ,งที,เรียกวา่ แสงเงินแสงทองของชีวติที,ดีงาม 

 นวลศิริ เปาโรหิตย ์(2539 : 16-20) กล่าวถึงความสาํคญัของการสร้างวนิยัใหแ้ก่เดก็ เพราะ

การมีความสมัพนัธ์กบัคนอื,น การรู้จกักฎระเบียบของสงัคม และความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอื้,น

รวมทัFงการบงัคบัใจตน เป็นตน้ สิ,งเหล่านีF รวมเรียกวา่ “กระบวนการทางสงัคม” นอกจากนีFกย็งัมีสิ,งที,

สงัคมยดึถือเป็นแนวปฏิบติัตามความคาดหมายต่างๆ ที,สงัคมมีต่อบุคคล  ศีลธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณี สิ,งเหล่านีFลว้นเป็นสิ,งที,ตอ้งปลูกฝังใหเ้กิดกบัตวัเดก็ทัFงสิFน 

 นิดดา หงส์ววิฒัน ์ (2541 : 1) กล่าวถึงความสาํคญัของการเสริมสร้างวนิยัไวว้า่ “วนิยัสร้าง

ความรับผดิชอบ วนิยัสร้างระเบียบแบบแผน วนิยัสร้างคนใหเ้ป็นคนดี วนิยัสร้างคนใหเ้ป็นคนเก่ง”  

คนที,มีวนิยัเท่านัFนจึงจะเป็นผูมี้ความรับผดิชอบ คนที,มีความรับผดิชอบเท่านัFนจึงจะเป็นผูก้ลา้เผชิญกบั

อุปสรรคปัญหาประดามี และใชส้ติไตร่ตรองแกปั้ญหา เพื,อใหบ้รรลุความรับผดิชอบ และผูแ้กปั้ญหา

บ่อยๆ เท่านัFน จึงจะนาํมาซึ,งความเฉลียวฉลาด 

 ปราณี วธุิรวานิชย ์ (2542 : 142) กล่าววา่ การมีวนิยัเป็นมงคลชีวติ ผูมี้วนิยัดียอ่มเกิดสิริ

มงคลเป็นประโยชน ์ดงัต่อไปนีF  

1. สามารถดาํเนินชีวติไปสู่ความสาํเร็จกา้วหนา้ทัFงทางโลกและทางธรรม 

2. สงัคมอยูร่่วมกนัดว้ยความสุขความเจริญอยา่งอารยประเทศทัFงหลาย 
3. ก่อใหเ้กิดสามคัคีในหมู่คณะ ทัFงนีF เพราะปฏิบติัตามวนิยัอยา่งเดียวกนั 

 สุชา จนัทร์เอม (กรมวชิาการ, 2542 : 23 อา้งอิงมาจาก สุชา จนัทร์เอม, 2531 : 49) ได้

กล่าวถึงหลกัสาํคญัในการสร้างวนิยั มี 4 ประการ คือ 

1. เดก็จะตอ้งเรียนรู้ถึงการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมที,ไม่พึงปรารถนา   เป็นพฤติกรรมที,ดี  

เป็นที,ปรารถนาของสงัคม   

2. เดก็จะตอ้งประพฤติตนในสิ,งที,ดีและขจดัพฤติกรรมที,ไม่พึงปรารถนา 
3. เดก็จะตอ้งกระทาํความดี จนกระทั,งเกิดเป็นนิสยั โดยไม่ตอ้งมีใครคอยแนะนาํ 
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4. ใหเ้ดก็พอใจที,จะปฏิบติัในสิ,งที,ดีที,ควร หลีกเลี,ยงในการปฏิบติัตนในสิ,งที,ไม่ดีไม่ควร 
พระสมชาย ฐานวฑุโฒ (2543 : 71) หนงัสือมงคลชีวติฉบบั “ทางกา้วหนา้” ในมงคล 

ชีวติ 38  “มีวนิยั” จดัเป็นมงคลชีวติที, 9 กล่าววา่ “ดาบคมที,ไร้ฝัก ลูกระเบิดที,ไม่มีสลกันิรภยั ยอ่มเกิด

โทษแก่เจา้ของไดง่้ายฉนัใด ความรู้ความสามารถ ถา้ไม่มีวนิยักาํกบัแลว้กจ็ะมีโทษแก่ผูเ้ป็นเจา้ของได้

ฉนันัFน” ช่างดาบทาํฝักดาบไวก้นัอนัตราย ช่างทาํระเบิดกท็าํสลกันิรภยัไวเ้ช่นกนั” ดงันัFน เมื,อพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสอนศาสนิกชนใหเ้ป็นคนฉลาดรู้ ฉลาดทาํแลว้ จึงทรงสาํทบัดว้ยวา่ตอ้งมีวนิยั” 

การอยูร่วมกนัเป็นหมู่เหล่า ถา้ขาดระเบียบวนิยั ต่างคนต่างทาํตามอาํเภอใจ ความขดัแยง้และทะเลาะ

กนักจ็ะเกิดขึFน ยิ,งมากคนกย็ิ,งมากเรื,อง ไม่มีความสงบสุข การงานที,ทาํกจ็ะเสียผลประโยชน ์ วนิยัจึง

เป็นสิ,งที,ใชค้วบคุมใหค้นเราใชค้วามรู้ความสามารถไปในทางที,ถูกที,ควร คือทาํใหเ้ป็นคน “ฉลาดใช”้ 

นั,นเอง 

ทิศนา แขมมณี (นวรัตน ์วงศโ์สภา, 2544 : 13 อา้งอิงจาก ทิศนา แขมมณี, 2541) กล่าววา่ 

หากประเทศชาติตอ้งการที,จะแกปั้ญหาวกิฤติทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสงัคมอยา่ง

จริงจงั จาํเป็นอยา่งยิ,งที,ทุกฝ่ายทัFงบุคลากรที,รับผดิชอบ ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

จะตอ้งหนัมาร่วมมือกนั เพื,อนาํวธีิการต่างๆ มาดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเนือง ปัญหาของการ

แกไ้ขปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ไม่ไดอ้ยูที่,การขาดวธีิการที,จะสั,งสอนอบรม หรือ

พฒันา สาเหตุคงมีหลายประการ เช่น การขาดความตระหนกัในความสาํคญัของปัญหา การขาดความรู้

ความเขา้ใจที,แทจ้ริง ขาดเวลา ขาดการสนบัสนุนจากผูที้,เกี,ยวขอ้ง ขาดขวญักาํลงัใจในการดาํเนินงาน 

การมีภาระเกินกาํลงัและสิ,งที,ขาดมากที,สุด คือ ขาดการร่วมมือกนันาํวธีิการต่างๆ ไปปฏิบติัอยา่ง

จริงจงั และต่อเนื,องจนกระทั,งบรรลุเป้าหมาย 

ประหยดั ยางกลาง (2546 : 15) สรุปวา่ วนิยัมีความสาํคญัต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของสงัคมมนุษย ์จึงจาํเป็นที,จะตอ้งมีการรักษาระเบียบวนิยั ทัFงนีF  เพื,อการเป็นสมาชิกที,ดีของครอบครัว 

ความเป็นสมาชิกที,ดีในโรงเรียน และสถานศึกษา และความจาํเป็นของการเป็นสมาชิกที,ดีของสงัคม 

การควบคุมตนเองได ้ความมีระเบียบวนิยั มีวนิยัในตนเอง การช่วยเหลือผูอื้,น เสียสละ มุ่งมั,นพฒันา คือ

ลกัษณะพืFนฐานที,จาํเป็นต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

มาลินี จุฑะรพ (2548 : 249) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชนข์องการมีวนิยัในตนเองไว้

ดงันีF  

1. ช่วยสร้างและรักษาสภาพการณ์อนัจาํเป็นต่อความเจริญงอกงามของนกัเรียน  วยัรุ่น 

และความเจริญกา้วหนา้ของโรงเรียน ถา้ขาดวนิยัในหอ้งเรียน และหากนกัเรียนไม่อยูใ่นระเบียบวนิยั

ของโรงเรียน การดาํเนินงานในโรงเรียนจะเป็นไปอยา่งไม่ราบรื,น ในที,สุดผลเสียกจ็ะเกิดขึFนกบัตวั

นกัเรียนเอง เช่น หอ้งเรียนที,ไม่เป็นระเบียบ นกัเรียนนึกอยากจะทาํอะไรกท็าํไปตามใจชอบ การเรียน

ของตนเองและของเพื,อนกต็อ้งชะงกัลง 
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2. วนิยัเป็นเครื,องเตรียมตวันกัเรียน  วยัรุ่น  สาํหรับการดาํรงชีวติในภายหนา้   เมื,อเติบโต 

เป็นผูใ้หญ่ตอ้งรับผดิชอบต่อชีวติความเป็นอยูข่องตนและสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือกนัและ

ร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาสงัคม เช่นปัญหาการจราจร ปัญหาการรักษาระบบนิเวศวทิยา ปัญหาการ

บุกรุกทาํลายป่า และปัญหาการเสียภาษีอากร ตลอดจนการสร้างวนิยัสาํหรับหมู่คณะเพื,อรองรับกบั

สงัคมยคุใหม่ การมีวนิยัในโรงเรียนเป็นการสร้างความรู้สึกรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม (Sense of 

Responsibility) และรับผดิชอบในการกระทาํต่าง ๆ ของตน อนัจะนาํผลมาสู่ตนเองและหมู่คณะของ

ตนในอนาคต 

3. วนิยัเป็นเครื,องปลูกฝังการรู้จกัควบคุมบงัคบัใจของตนเองไปทีละนอ้ย  สถาบนั 

ครอบครัว และโรงเรียนมีหนา้ที,ปลูกฝังอบรมส่งเสริมใหว้ยัรุ่น มีความรับผดิชอบต่อสงัคมในฐานะที,

เป็นพลเมืองดี ในสงัคมและประชาธิปไตย (Democratic Society) พอ่ แม่ ผูป้กครอง และโรงเรียน

จะตอ้งกระทาํอยูต่ลอดเวลาและสมํ,าเสมอ ดว้ยการมอบหมายหนา้ที,ใหรั้บผดิชอบ และใหค้วบคุม

ตนเองใหป้ฏิบติัหนา้ที,นัFนใหดี้ที,สุด ตามกาํลงัและความสามารถของแต่ละคนซึ,งมีอยูแ่ตกต่างกนั ผูที้, 

เกี,ยวขอ้งจะตอ้งฝึกและอบรมชีFแจงใหเ้ดก็ วยัรุ่น เห็นคุณค่าของความดี ความงามและความจาํเป็นที,

จะตอ้งควบคุมตนเองใหป้ฏิบติัตนในทางที,ชอบจนเป็นนิสยั (Habit) มีลกัษณะนิสยั (Character) ที,จะ

นาํความเจริญมาสู่ตนเองและสงัคม ทัFงนีF  เดก็ วยัรุ่น จะตอ้งรู้จกันาํตนเองใหป้ระพฤติและปฏิบติัการ

งานในทางที,ถูกที,ควร 

 จากความสาํคญัและความจาํเป็นของการมีวนิยัในตนเองดงัที,นกัการศึกษาไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ การมีวนิยัในตนเองเป็นรากฐานที,ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความดี

งาม ความเหมาะสม ความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามเป้าหมายที,วางไวท้ัFงของตนเองและสงัคม  

ซึ, งจะส่งผลใหส้ามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขทัFงของตนเอง ครอบครัว สงัคม และการพฒันา

ประเทศชาติในที,สุด 

 

 ประเภทของความมวีนัิย 

 นกัการศึกษาและนกัจิตวทิยา ไดแ้บ่งประเภทวนิยัโดยยดึตามวตัถุประสงค ์ และแนวทาง

ปฏิบติัไวห้ลายประการ ดงันีF  

 ฉนัทนา ภาคบงกช (2539 : 9) กล่าวถึงคุณลกัษณะของความมีวนิยั จาํแนกได ้ 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

1. วนิยัภายนอก   ผูที้,มีวนิยัภายนอกจะมีการแสดงออกซึ,งมองจากภายนอกวา่  เป็นการ 

กระทาํที,บงัเกิดผลดีต่อตนเอง ส่วนรวม และสงัคม เช่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เชื,อฟัง และ

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ คาํสั,งหรือขอ้ตกลง พฤติกรรมที,ปรากฏเป็นผลมาจากการอบรมสั,งสอน บงัคบั

หรือเสริมแรง แต่ผูที้,มีวนิยัภายนอกยงัตอ้งไดรั้บการดูแลควบคุมอยูเ่สมอ มิฉะนัFนอาจไม่ปฏิบติัตาม
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วนิยัที,กาํหนดได ้

2. วนิยัในตนเอง   ผูที้,มีวนิยัในตนเอง จะมีการแสดงออกคลา้ยกบัผูที้,มีวนิยัภายนอก   แต่ 

ไม่ตอ้งถูกควบคุมจากภายนอก เพราะไดรั้บการแนะนาํหรืออบรมสั,งสอนประกอบดว้ยเหตุผลอยา่งดี 

และมีบรรยากาศของความรักความหวงัดี ยอ่มสามารถควบคุมตนเองไดท้ัFงในดา้นดา้นอารมณ์ และ

พฤติกรรมของตน เพื,อใหพ้ฤติกรรมเป็นไปตามที,มุ่งหวงัและไม่ขดัต่อระเบียบกฎเกณฑที์,สงัคมวางไว ้

 ปราณี วธุิรวานิชย ์ (2542 : 145) ไดแ้บ่งประเภทของวนิยั ตามหลกัของพระพทุธศาสนา

ออกเป็น 2 อยา่ง คือ 

1. อาคาริยวนิยั คือ วนิยัของผูค้รองเรือน ไดแ้ก่  เบญจศีล กศุลกรรมบถ 10 หรืออุโบสถศีล  

เป็นตน้ 

2. อนาคาริยวนิยั คือ วนิยัของบรรพชิต ไดแ้ก่  ภิกษุ   มีศีล  227  ขอ้  กาํกบัไวเ้ป็นปฏิโมก 

สงัวรศีล มีอินทรียสงัวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจยัสนันิสสิตศีล ส่วนสามเณรมีศีล 10 ขอ้ เป็นตน้ 

 พนสั หนันาคินทร์ (2542 : 249) ไดแ้บ่งประเภทของวนิยัที,ใชก้นัอยูใ่นโรงเรียนไวด้งันีF  คือ 

1. วนิยัเฉียบขาดแบบทหาร (Absolute Authority) วนิยัแบบนีF ใชค้วามกลวัของเดก็เป็น 

เครื,องมือ เพื,อถือวา่เดก็ยงัเลก็อยู ่ยงัไม่มีความคิด ไม่รู้จกัผดิชอบชั,วดี เดก็จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

คาํสั,ง และระเบียบที,ครูในโรงเรียนวางไว ้ใครละเมิดจะไดรั้บโทษ ซึ, งผดิหลกัการประชาธิปไตย วนิยัที,

ดีน่าจะเป็นวนิยัที,เกิดจากความรู้จกัผดิชอบชั,วดีในส่วนตวัของนกัเรียนเอง 

2. วนิยัแบบดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียน   วนิยัแบบนีF ถือวา่  เมื,อ 

นกัเรียนไดก้ระทาํสิ,งที,ตวัเองใส่ใจแลว้ ปัญหาเรื,องวนิยัจะไม่เกิดขึFน เช่น นกัเรียนชอบวาดรูปในเวลา

เรียน ครูจดัชั,วโมงวาดเขียนให ้เดก็จะเกิดการเลิกวาดรูปในชั,วโมงที,เรียนวชิาอื,น ๆ 

3. วนิยัที,เกิดขึFนจากการรู้จกัความรับผดิชอบ และเกิดจากเกียรติของตนเองในการสร้างให ้

นกัเรียนรักเกียรติของตนเองนัFน ครูจะตอ้งยอมรับนบัถือในเกียรติของนกัเรียนเสียก่อน นกัเรียนได้

รู้จกัการอบรมใหรู้้จกัการเป็นผูน้าํ ผูต้าม รู้จกัความคิดริเริ,ม รู้จกัการใหค้วามร่วมมือ สิ,งเหล่านีF เป็น

คุณธรรมที,โรงเรียนควรปลูกฝังใหมี้ในตวันกัเรียนทัFงสิFน 

 สมเจตน ์อภิมณฑรั์กษา (กลุชา ศิรเฉลิมพงศ,์ 2544 :16 อา้งอิงจากสมเจตน ์อภิมณฑรั์กษา, 

2520) กล่าวถึงประเภทของวนิยัอยา่งสอดคลอ้งกนั โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. วนิยัส่วนรวม หรือวนิยัสาํหรับหมู่คณะ  (External Authority Discipline)  หมายถึง  วนิยั 

ที,ออกจากอาํนาจภายนอก หรือวนิยัภายนอก ผูที้,มีวนิยัภายนอกจะมีการแสดงออก ซึ, งมองจากภายนอก

วา่เป็นการกระทาํที,บงัเกิดผลดีต่อตนเอง ส่วนรวม และสงัคม เช่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เชื,อฟัง

และปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ คาํสั,งหรือขอ้ตกลง พฤติกรรมที,ปรากฏเป็นผลจากการอบรมสั,งสอน 

บงัคบัหรือเสริมแรง แต่ผูที้,มีวนิยัภายนอกยงัตอ้งไดรั้บการควบคุมดูแลอยูเ่สมอ มิฉะนัFนอาจไม่ปฏิบติั

ตามวนิยัที,กาํหนดได ้วนิยัส่วนรวมนีFจะตอ้งเป็นกฎเกณฑเ์ป็นแนวทางกลางๆ ใหทุ้กคนสามารถปฏิบติั 
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ตามได ้

2. วนิยัในตนเอง   (Self Discipline)   หมายถึง   กระบวนการหรือวธีิการที,ปฏิบติัเพื,อบงัคบั 

ตนเองใหป้ฏิบติัตาม ถา้นกัเรียนมีวนิยัในตนเองแลว้ กจ็ะลดปัญหาในการปกครองนกัเรียนไดอ้ยา่ง

มาก โรงเรียนไม่จาํเป็นจะตอ้งออกขอ้บงัคบัระเบียบใหม้ากมาย การควบคุมและการปกครองกส็ะดวก 

สบาย เพราะตนเองจะตอ้งรู้จกัควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื,อใหบ้รรลุจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่ง 

สุขสบาย รู้จกัความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามหนา้ที,ตนรับผดิชอบ 

 ประหยดั ยางกลาง (2546 : 17) สรุปการแบ่งประเภทของวนิยั ไดต้ามลกัษณะและแหล่ง 

ที,มา ไดแ้ก่ วนิยัตามโครงการสร้างเสริมวนิยัทั,วประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วนิยัในตนเอง และ

วนิยัสิ,งแวดลอ้ม วนิยัที,พบในโรงเรียนมี 3 ประเภท คือ วนิยัแบบเฉียบขาด วนิยัแบบดาํเนินงานให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียน วนิยัที,เกิดจากความรับผดิชอบและเกียรติของตนเอง วนิยัจาก

แหล่งที,มามี 3 ประเภท คือ วนิยัที,โรงเรียนกาํหนดขึFน วนิยัที,โรงเรียนและนกัเรียนกาํหนดร่วมกนัและ

วนิยัที,นกัเรียนประพฤติปฏิบติั ส่วนประกอบของระเบียบวนิยัทั,วไป มี 2 ประเภท คือ ระเบียบวนิยัใน

ตนเองและระเบียบวนิยัทางสงัคม 

 รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ (ไพบูลย ์ข่าขนัมาลี, 2548 : 28 อา้งอิงจาก รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ 

ม.ป.ป. : 17) ไดแ้บ่งระเบียบวนิยัออกเป็น 3 ประเภท ซึ, งแต่ละประเภทต่างกมี็แนวทางปฏิบติัแตกต่าง

กนัออกไป ดงันีF  

1. ระเบียบวนิยัส่วนตวั หมายถึง  กฎเกณฑ ์ แนวทางปฏิบติั  หรือคติประจาํใจ ซึ, งแต่ละคน 

จะแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ เพศ วยั ฐานะทางสงัคม ระดบัการศึกษา หนา้ที,การงานหรือค่านิยม เช่น 

การตรงต่อเวลา ไปประพฤติผดิศีล เป็นตน้ 

2. ระเบียบวนิยัในหนา้ที,  หมายถึง  กฎเกณฑ ์หรือแนวปฏิบติัที,เกี,ยวขอ้งกบัหนา้ที,การงาน 

เช่น วนิยัของครอบครัวที,ทุกคนในบา้นตอ้งปฏิบติัในฐานะบิดา มารดา ลูกหลานหรือผูอ้าศยั วนิยัของ

โรงเรียนเกี,ยวกบัเรื,องต่างๆ เช่น การแต่งกาย การทาํความเคารพ เป็นตน้ 

3. ระเบียบวนิยัทางสงัคม  ไดแ้ก่  แนวปฏิบติัอนัดีที,ทุกคนในสงัคมยดึถือปฏิบติัเหมือนกนั 

กมี็ลกัษณะเหมือนกบัวนิยัส่วนตวั และวนิยัในหนา้ที, แต่วนิยัทางสงัคมมีความหมายที,กวา้งกวา่ ทัFง

วนิยัทัFงสองเกี,ยวขอ้งกบักลุ่มเลก็กวา่วนิยัทางสงัคม ตวัอยา่งของวนิยัทางสงัคม เช่น มารยาท กฎหมาย 

จารีตประเพณี หลกัปฏิบติัทางศาสนา เป็นตน้ 

 จากแนวความคิดที,กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่การแบ่งประเภทของวนิยัมีความหลากหลาย

ตามคุณลกัษณะ วตัถุประสงค ์แนวทางปฏิบติั หลกัทางพทุธศาสนา และแหล่งที,มา เป็นตวักาํหนด ซึ, ง

หากสรุปแลว้วนิยัมี 2 ประเภท คือ วนิยัภายนอกที,สิ,งแวดลอ้มรอบตวัเป็นผูค้วบคุม และวนิยัภายในที,

เกิดขึFนเองดว้ยตนเองไม่ตอ้งถูกควบคุมจากภายนอกนั,นเอง 
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แนวทางการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

นกัวชิาการและนกัการศึกษา ไดใ้หแ้นวทางการเสริมสร้างวนิยัและการสร้างวนิยัในโรงเรียน

ไวด้งันีF  

วนิดา เสวกดรุณทร (2537 : 72-73) ไดแ้นวคิดและแนวทางในการเสริมสร้างวนิยัใหแ้ก่

นกัเรียนไวด้งันีF  

1. ผูใ้หญ่สามารถสร้างวนิยัใหก้บัเดก็ได ้  คือ   การทาํตวัอยา่งที,ดีใหแ้ก่ตวัเดก็  ประพฤติ 

ปฏิบติัตน คอยชีFแนะ ตกัเตือน รวมทัFงใหเ้หตุผลขอ้ดี ขอ้เสีย ของการประพฤติปฏิบติัในเรื,องต่างๆ ได ้

2. ชัFนเรียนกบัการสร้างวนิยั   ซึ, งในการจดักิจกรรมต่าง ๆ   ในชัFนเรียน   ครูตอ้งควบคุมจริง 

กบัระเบียบขอ้บงัคบั ถา้ทาํผดิกล็งโทษและอยา่งต่อเนื,อง 

3. กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสร้างวนิยัในโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาครูประจาํชัFนจะมี 

ความใกลชิ้ดมาก จึงเหมาะที,จะช่วยปลูกฝัง และสร้างนิสยัใหก้บัเดก็ ในหลายโอกาสที,เอืFออาํนวยให ้

โดยเฉพาะตอนเชา้หลงัการเคารพธงชาติ ซึ, งโรงเรียนส่วนมากมีการจดักิจกรรมโฮมรูมซึ,งเป็นกิจกรรม 

ที,ช่วยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเพิ,มพนูความรู้  ประสบการณ์  การปรับตวั  ตลอดจนการฝึกทกัษะต่าง ๆ  

ที,จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ และกิจกรรมต่างๆ ควรวางโครงการอยา่งมีจุดประสงคแ์ละปฏิบติัที,ชดัเจน 

รวมทัFงมีการประเมินผล 

 ฉนัทนา ภาคบงกช และคณะ (2539) ไดเ้สนอแนะแนวทางการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง

ดงันีF  

 

1. ควรเริ,มตน้ส่งเสริมวนิยัจากเรื,องที,ง่ายในชีวติประจาํวนั   เช่น  การรักษาความสะอาดให ้

คุน้เคยกบัการทาํตามระเบียบง่ายๆ เช่น การเคารพสิทธิก่อนหลงัจนเกิดเป็นนิสยัไม่ตอ้งจงใจหรือตัFงใจ 

ฝึกความรับผดิชอบต่อสงัคม เช่น ไม่สร้างมลภาวะ โดยใหเ้หตุผลแนวคิดเพื,อใหเ้ดก็เขา้ใจ รับผดิชอบ

เพื,อความสุขของตนเองและสงัคม เมื,อวนิยัภายนอกเกิดเป็นความเคยชินแลว้ จะฝึกจิตใจใหมี้คุณธรรม 

มีความยบัย ัFงชั,วใจ มีหิริโอตตปัปะ เป็นกาํลงัใจใหท้าํในสิ,งที,เหมาะที,ควร 

2. ควรลดการชีFแนะ  บงัคบั  สั,งสอนและอบรมลง   เพราะวนิยัที,เกิดจากการควบคุมบงัคบั 

จากภายนอก มกัไม่ถาวร ควรใชห้ลกัจิตวทิยาแบบมนุษยนิยมในการช่วยใหเ้ดก็รู้จกัคิด และตดัสินใจ

ดว้ยตนเอง สร้างขอ้ตกลงดว้ยตนเอง และปฏิบติัตามระเบียบขอ้ตกลงดว้ยความเตม็ใจ ซึ, งเป็นวนิยัใน

ตนเอง 

3. ควรรณรงคใ์หมี้การส่งเสริมวนิยั โดยใชสื้,อต่างๆ ผา่นสื,อมวลชน 

4. ทาํตนเองใหมี้วนิยั   ทาํครอบครัวใหมี้วนิยั   ทาํใหห้น่วยงานที,รับผดิชอบมีวนิยั  ทาํให ้

เพื,อนและผูใ้กลชิ้ดมีวนิยั แสดงความคิดเห็นเกี,ยวกบัคุณค่าของวนิยั และประพฤติปฏิบติัอยา่งมีวนิยั 

5. วนิยัร่วมมือกบัองคก์รและสถาบนัต่างๆ ที,สร้างเสริมวนิยั 
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6. การกาํหนดวนิยั ควรปรับใหท้นัสมยั   สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม   และเป็นธรรมชาติ  

ควรฝึกการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 12) ไดแ้นะแนวทางในการส่งเสริมความมีวนิยั

ในตนเองดงันีF  

1. สร้างบรรยากาศที,มีการผอ่นคลาย 
2. ใหโ้อกาสนกัเรียนริเริ,มทาํกิจกรรมอยา่งอิสระ 
3. สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีโอกาสคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

4. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนช่วยกนัสร้างขอ้ตกลง 
5. แสดงความชื,นชมเมื,อนกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลง ใหก้าํลงัใจ 
6. ทบทวนสิ,งที,นกัเรียนไดก้ระทาํ โดยการถามหรือชมเชย 

 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ไดใ้หแ้นวคิดในการเสริมสร้าง

วนิยัไว ้5 ประการ คือ 

1. การทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเคยชิน  โดยใหบุ้คคลรู้เพิ,ม   และปฏิบติัพฤติกรรมที,ดี   เพื,อเป็น 

พืFนฐาน และปฏิบติัต่อเนื,องจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินที,ดี 

2. การใชว้ฒันธรรมในสงัคม  เป็นแนวปฏิบติัผสมผสานกบัหลกัการ ทาํใหเ้ป็นพฤติกรรม 

ที,เคยชิน เช่น การทาํความเคารพดว้ยการไหวเ้มื,อพบผูใ้หญ่ เป็นสิ,งที,เขาทาํไดง่้าย แต่การเขา้แถวไม่ใช่

วฒันธรรมไทย เดก็ไม่ไดเ้ห็นแบบอยา่งที,ดีอยูเ่สมอ ดงัเช่นการไหวข้องไทย ดงันัFน การไหวจึ้งง่ายต่อ

การปฏิบติัมากกวา่การเขา้แถว 

3. การใชอ้งคร์วม  เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตใจ   พฤติกรรม   และสติปัญญา  ซึ, งเป็น 

หลกัการทางการศึกษา และหลกัการพฒันาจริยธรรม คือ มีความเขา้ใจในความสาํคญัของสิ,งที,จะ

กระทาํ มีความพอใจและยอมรับในสิ,งที,จะกระทาํ ยอ่มนาํไปสู่ความพร้อมในการกระทาํ 

4. การใชแ้รงหนุนสภาพจิต   เป็นการตัFงความมุ่งมั,นหรืออุดมการณ์   และพยายามปฏิบติั 

ตามเป้าหมายที,อาจมุ่งมั,นไว ้ ซึ, งอาจทาํใหเ้กิดการเปรียบเทียบ แมค้วามภาคภูมิใจในผลการปฏิบติัหาก

ใชม้ากเกินไป จะกลายเป็นดูถูกดูหมิ,นผูอื้,น อนัเกิดจากการเปรียบเทียบและพึ,งพากาํลงัใจภายนอก 

5. การใชก้ฎเกณฑบ์งัคบั   เป็นวธีิหนึ,งที,ทาํใหส้าํเร็จไดช้ั,วระยะหนึ,ง   เมื,อไม่มีผูใ้ดควบคุม  

วนิยัจะกห็ายไป จึงเป็นวธีิที,ไม่ถูกตอ้ง 

 นวลศิริ เปาโรหิตต ์ (2540 : 30-34) การสร้างวนิยัใหเ้ดก็ยอมรับวนิยั หรือกฎทุกกฎ ตอ้งมี

ลกัษณะ 3 ประการ ดงันีF  

1. กฎตอ้งสมเหตุสมผล หมายความวา่ สิ,งที,อยากใหเ้ดก็ทาํนัFน ควรเป็นสิ,งที,ดี เป็นไปได ้

และเป็นเรื,องที,เดก็ทาํไดใ้นระดบัอายขุองเขา 

2. กฎตอ้งถูกตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ คือตอ้งแน่ใจวา่กฎที,ตัFงไวใ้นเดก็ทุกเรื,องเป็นสิ,ง 
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ที,ชดัเจน อยา่ใหมี้ขอ้สงสยั 

3. กฎตอ้งบงัคบัได ้คือตอ้งมีการกาํหนดโทษ ถา้ทาํผดิกต็อ้งลงโทษอยา่งจริงจงั ทาํอยา่ง 

ต่อเนื,องและสมํ,าเสมอ 

 กองวจิยัทางการศึกษา (2545 : 99-106) ไดเ้สนอรูปแบบในการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียนไวด้งันีF  

1. กาํหนดนโยบายของโรงเรียน    ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดใหก้ารพฒันาศกัยภาพดา้นการมี 

วนิยัในตนเองของนกัเรียนเป็นนโยบายของโรงเรียนอยา่งชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูบ้ริหาร

โรงเรียนประชุมชีFแจงรายละเอียดใหค้รูทุกคนในโรงเรียนทราบ และเขา้ใจถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์

ความสาํคญั ประโยชนข์องการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน และกาํหนดใหเ้ป็นนโยบาย 

ที,ครู นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนตอ้งปฏิบติัร่วมกนั 

2. แต่งตัFงคณะกรรมการ   ตามที,โรงเรียนไดต้ระหนกัเห็นความสาํคญั   และประโยชนข์อง 

ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โดยกาํหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนอยา่งชดัเจนนัFน จาํเป็นตอ้งมี

คณะกรรมการรับผดิชอบในการดาํเนินการ โดยใหมี้การแต่งตัFงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีแนวทางใน 

การสรรหาแต่งตัFงหลายแนวทาง ทัFงนีF  ขึFนอยูก่บัสภาพความพร้อม ขอ้จาํกดั บุคลากร สภาพแวดลอ้ม 

และงบประมาณแต่ละโรงเรียน ดงันัFนคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการของแต่ละโรงเรียน 

ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนั 

3. กาํหนดกิจกรรมในการพฒันาศกัยภาพดา้นวนิยัในตนเองของนกัเรียน  โรงเรียนตอ้ง 

ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบต่อเนื,องและทั,วถึงนกัเรียนทุกคน ซึ, งกาํหนดกิจกรรมในการพฒันาสามารถ

กาํหนดไดห้ลายแนวทาง 

4. ดาํเนินการตามกิจกรรมที,กาํหนด   ผูบ้ริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ   ดาํเนินการ 

จดัประชุมครูทุกคนในโรงเรียน ชีFแจงรายละเอียดของกิจกรรมในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนใน

ดา้นมีการวนิยัในตนเอง และเพื,อใหก้ารดาํเนินการตามกิจกรรมบรรลุตามวตัถุประสงค ์ การพิจารณา

มอบหมายใหค้รูรับผดิชอบการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ที,และความ

รับผดิชอบ 

5. นิเทศ   ติดตาม   ประเมินผลระหวา่งการดาํเนินการพฒันาศกัยภาพการมีวนิยัในตนเอง 

อยา่งต่อเนื,องสมํ,าเสมอ 

6. ประเมินและสรุปผลการดาํเนินงาน   หลงัจากดาํเนินการพฒันาศกัยภาพการดา้นมีวนิยั 

ในตนเองของนกัเรียนเสร็จสิFนแลว้ ใหมี้การประเมินผลการดาํเนินงานและพฒันาศกัยภาพดา้นการมี

วนิยัในตนเองของนกัเรียน โดยประเมินและสรุปผลของแต่ละกิจกรรม ที,ไดด้าํเนินการและภาพรวม

ของการพฒันา ในขัFนตอนนีFควรมีเครื,องมือในการประเมินผล เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม และ

แบบสงัเกต และควรสรุปผลการดาํเนินงานใหช้ดัเจน มีขัFนตอนอยา่งเป็นระบบ หลงัจากประเมินผล
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แลว้ หากพบวา่การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ ใหด้าํเนินการตามขัFนตอนที, 7 ถา้ยงัไม่บรรลุตาม

วตัถุประสงคค์วรมีการปรับปรุงแกไ้ข แลว้ดาํเนินการตามขัFนตอนใหม่ 

7. ดาํเนินการตามกิจกรรมที,กาํหนดอยา่งต่อเนื,อง จนเป็นงานประจาํที,ตอ้งปฏิบติั โดยมี 

การเปลี,ยนแปลงกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 

 

โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยวุสถิรคุณ (2558 : 23-33) ไดเ้สนอแนวปฏิบติัในการขบัเคลื,อน 

การเสริมสร้างวนิยัในโรงเรียน ดงันีF คือ 

 

ขัUนที$ 1  การเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างวนัิยนักเรียน 

มีแนวทางในการดาํเนินการดงันีF  

1. จดัประชุมเพื,อใหส้ร้างความเขา้ใจเชิงลึกกบัผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

คณะครูในกระบวนการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนตามรูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวนิยัในสถานศึกษา 

ดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว ซึ, งประกอบดว้ย เป้าหมาย (Goal) 

บริบท (Context) ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการเสริมสร้างวนิยั (Process) ผลผลิต (Output) และการ

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 

2. แต่งตัFงและมอบหมายงานใหค้ณะทาํงานรับผดิชอบ  ในการวางแผนการลงมือปฏิบติั 

การประเมินผลและการปรับปรุงแผนจนบรรลุเป้าหมายที,กาํหนดไวโ้ดยมีวาระการทาํงาน 1 ภาคเรียน/ 

1 ปีการศึกษา 

3. วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค   โดยวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในของ 

โรงเรียน ไดแ้ก่ จุดแขง็ (ปัจจยัที,เสริมการสร้างวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดั

ระเบียบแถว) และจุดอ่อน หรือขอ้ดอ้ยของโรงเรียน รวมทัFงวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ไดแ้ก่ โอกาส (สภาพภายนอกที,เอืFอใหโ้รงเรียนสามารถเสริมสร้างวนิยัใหก้บันกัเรียน เช่น ผูป้กครอง

ตอ้งการใหลู้กหลานมีวนิยั โรงเรียนจึงควรใหก้ารปลูกฝัง เป็นตน้) และสภาพภายนอกที,เป็นอุปสรรค

ต่อการทาํงานของโรงเรียน เช่น ปัญหาของชุมชนที,โรงเรียน นกัเรียน ควรมีส่วนร่วมรับผดิชอบ  

เป็นตน้ รวมทัFงพิจารณาทบทวน วสิยัทศัน ์ปรัชญาต่างๆ ของโรงเรียนดว้ย เพื,อใหโ้รงเรียนรู้จกัตนเอง 

และเลือกใชป้ระโยชนไ์ดถู้กตอ้งตามความเป็นจริงของโรงเรียน 

4. จดัเตรียมผูเ้ขา้ประชุม   เพื,อระดมสมอง  โดยจดักลุ่มผูเ้ขา้ประชุมที,มีภาระหนา้ที,ความ 

รับผดิชอบ ในกลุ่มเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น 1) กลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง 

และคณะกรรมการสถานศึกษา 2) กลุ่มนกัเรียนแกนนาํ เป็นตน้ การพิจารณาจดัประชุมแต่ละกลุ่มที,มี

พืFนฐานหนา้ที,ความรับผดิชอบใกลเ้คียงกนั เพื,อประโยชนใ์นการมีความรู้ ความเขา้ใจใกลเ้คียงกนั ทัFง

เรื,องเกี,ยวกบัปัญหาดา้นวนิยัที,ตอ้งการพฒันา และพฤติกรรมต่างๆ ที,เกิดขึFนในโรงเรียน นอกจากนีF  
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ขนาดของกลุ่ม ควรมีปริมาณที,ช่วยใหทุ้กคนในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได ้ ขึFนอยูก่บักิจกรรม

ที,จดัเตรียมไวใ้นแผนงาน 

5. จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มที,เอืFอต่อการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน   ตามที,กาํหนดไวใ้น 

แผนงานตามความจาํเป็น 

ทัFงนีFผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งควรมีบทบาท ดงัตารางที, 2.1 
 

ตารางที, 2.1  บทบาทผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนในสถานศึกษา ระดบัการศึกษา 

   ขัFนพืFนฐาน ดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

ผู้มส่ีวนเกี$ยวข้อง บทบาท 

ผูบ้ริหาร 1. ร่วมประชุมเพื,อสร้างความเขา้ใจเชิงลึกกบัผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้ง ใน
กระบวนการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนตามรูปแบบและกลไกการ

เสริมสร้างวนิยัในสถานศึกษา ดา้นการแสดงความเคารพ  

2. ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว   

3. แต่งตัFงคณะทาํงานและมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบในการ
วางแผน การลงมือปฏิบติั การประเมินผล และการปรับปรุง

แผนจนบรรลุเป้าหมายที,กาํหนดไว)้ 

4. ร่วมวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในของโรงเรียน ไดแ้ก่ จุดแขง็ 

(ปัจจยัส่งเสริมการปฏิบติังานของโรงเรียนใหมี้คุณภาพ) และ

จุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยของโรงเรียน รวมทัFงวเิคราะห์ขอ้มูล

ภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (สภาพภายนอก ทัFงที,เอืFอและเป็น

อุปสรรคต่อการดาํเนินการ 

5. วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นดา้นคุณลกัษณะ ความรู้ และ
ความสามารถของผูบ้ริหารในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน เพื,อ

นาํไปสู่การหาวธีิการพฒันาตนเอง 

6. จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มที,เอืFอต่อการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

7. สนบัสนุนการดาํเนินงานเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

ครู 1. ร่วมประชุมเพื,อสร้างความเขา้ใจเชิงลึกกบัผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้ง ใน
กระบวนการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนตามรูปแบบและกลไกการ

เสริมสร้างวนิยัในสถานศึกษา ดา้นการแสดงความเคารพ  

ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว   
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ตารางที, 2.1  (ต่อ) 

 

ผู้มส่ีวนเกี$ยวข้อง บทบาท 

ครู 2. ร่วมวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในของโรงเรียน  ไดแ้ก่ จุดแขง็ 

(ปัจจยัส่งเสริมการปฏิบติังานของโรงเรียนใหมี้คุณภาพ) และ

จุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยของโรงเรียน รวมทัFงวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยั

ภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (สภาพภายนอก ทัFงที,เอืFอและเป็น

อุปสรรคต่อการดาํเนินการ 

3. วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นดา้นคุณลกัษณะ ความรู้และ
ความสามารถของครูในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน เพื,อนาํไปสู่

การหาวธีิการพฒันาตนเอง 

4. ดาํเนินการพฒันาตาม ขอ้ 3 

5. ร่วมจดัสภาพแวดลอ้มที,เอืFอต่อการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

6. ร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

7. ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

นกัเรียนแกนนาํ 1. ร่วมประชุมเพื,อสร้างความเขา้ใจเชิงลึกกบัผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้ง ใน
กระบวนการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนตามรูปแบบและกลไกการ

เสริมสร้างวนิยัในสถานศึกษา ดา้นการแสดงความเคารพ  

ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว   

2. ร่วมวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายในของโรงเรียน  ไดแ้ก่ จุดแขง็ 

(ปัจจยัส่งเสริมการปฏิบติังานของโรงเรียนใหมี้คุณภาพ) และ

จุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยของโรงเรียน รวมทัFงวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยั

ภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (สภาพภายนอก ทัFงที,เอืFอและเป็น

อุปสรรคต่อการดาํเนินการ 

3. วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นดา้นคุณลกัษณะ ความรู้และ
ความสามารถของนกัเรียนแกนนาํในการเสริมสร้างวนิยั

นกัเรียน เพื,อนาํไปสู่การหาวธีิการพฒันาตนเอง 

4. ดาํเนินการพฒันาตาม ขอ้ 3 

5. ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

6. ประเมินผลการดาํเนินการ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
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ตารางที, 2.1  (ต่อ) 

 

ผู้มส่ีวนเกี$ยวข้อง บทบาท 

กรรมการสถานศึกษา  

และผูป้กครอง 

1. ร่วมประชุมเพื,อสร้างความเขา้ใจเชิงลึกกบัผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้ง   
ในกระบวนการเสริมสร้างวนิยนกัเรียนตามรูปแบบและกลไก

การเสริมสร้างวนิยัในสถานศึกษา ดา้นการแสดงความเคารพ  

ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว   

2. สนบัสนุนการดาํเนินงานเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

3. ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

 

 
 

ขัUนที$ 2  การวางแผนเสริมสร้างวนัิยนักเรียน 

 การวางแผนเสริมสร้างวนิยั ดาํเนินการตามลาํดบัขัFนตอน ดงันีF   

1. วเิคราะห์ปัญหา หรือพฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความ 

รับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ที,ไม่พึงประสงคใ์นโรงเรียนและนอกโรงเรียน พฤติกรรมที,ไม่

ตอ้งการใหเ้กิดขึFนในโรงเรียนอีก เช่น ไม่ไหวแ้สดงความเคารพ ไม่รับผดิชอบต่อหนา้ที,ที,ไดรั้บ

มอบหมาย เป็นตน้ หรือช่วยกนัวเิคราะห์หาพฤติกรรมที,พึงประสงคใ์นโรงเรียน พฤติกรรมที,ตอ้งการ

เห็นในโรงเรียน เช่น นกัเรียนขยนัศึกษาเล่าเรียน นกัเรียนเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นตน้  

2. รวบรวมและจดักลุ่มความคิดเห็นใหเ้ป็นเรื,อง ๆ   แลว้สรุปความเขา้ใจของที,ประชุมให ้

ตรงกนั 

3. คน้หาพฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัเป้าหมายที,ตอ้งการเสริมสร้าง  โดยใชข้อ้มูลความ 

คิดเห็นของที,ประชุม (ตามขอ้ 2.1 และ ขอ้ 2.2) ขอใหที้,ประชุมร่วมกนัคน้หาวธีิการที,จะใชแ้กปั้ญหา 

ที,อยากแก ้หรือพฤติกรรมที,จะใชเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั สิ,งที,อยากเห็น อยากทาํ เช่น ความ

รับผดิชอบต่อหนา้ที,ที,ไดรั้บมอบหมาย รับผดิชอบต่อการเรียน เชื,อฟังผูป้กครอง เป็นตน้ 

4. จดักลุ่ม  “พฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัเป้าหมาย”  ใหเ้ป็นเรื,อง ๆ   โดยรวบรวมรายการ 

ที,เกี,ยวขอ้งกบัการมีวนิยัที,ไดจ้ากการระดมสมอง แลว้นาํมาจดักลุ่ม เลือกกลุ่มที,มีความหมายใกลเ้คียง

กนัไวด้ว้ยกนั กรณีมีคาํศพัทแ์ตกต่างกนัหลากหลายควรหารือในที,ประชุม และใหเ้ลือกใชค้าํศพัทที์,มี

ความเขา้ใจตรงกนั ไม่ตอ้งตีความ 

5. จดัลาํดบัความสาํคญัของพฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัเป้าหมาย โดยใหที้,ประชุม 

ร่วมกนัจดัลาํดบัความสาํคญัของพฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัเป้าหมายที,ตอ้งการทาํก่อนหลงั 
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6. กาํหนดพฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัเป้าหมายใหเ้ป็นที,ทราบทั,วกนั   กล่าวคือ 

พฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัเป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัในดา้นการแสดงความ

เคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ที,ทุกคนในโรงเรียนไดร่้วมกนักาํหนดขึFน 

โดยการคิดวเิคราะห์พฤติกรรมที,พึงประสงคที์,โรงเรียนตอ้งการใหเ้กิดขึFน เป็นพฤติกรรมที,เสริมสร้าง

ใหเ้กิดวนิยัที,ดีของโรงเรียน และสามารถใชเ้ป็นหลกัในการแกปั้ญหาส่วนใหญ่ของโรงเรียนได ้

7. กาํหนดพฤติกรรมบ่งชีFจาํแนกตามกลุ่มเป้าหมาย โดยนาํพฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยั 
เป้าหมายมาวเิคราะห์และจาํแนกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ขอ้ปฏิบติัของครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียน  

เป็นตน้ ซึ, งจะใชเ้ป็นเครื,องมือในการประเมินผลการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

กลุ่ม พฤติกรรมบ่งชีFแต่ละขอ้ จะใชเ้ป็นตวัชีFวดัแสดงความสาํเร็จของการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมใน

โรงเรียน หรือพฤติกรรมที,พึงประสงคที์,โรงเรียนตอ้งการใหเ้กิดขึFน มากนอ้ย ระดบัไหน อยา่งไร 

โรงเรียนสามารถกาํหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โดยมุ่งใหมี้การเปลี,ยนแปลงเกิดขึFนในกลุ่มเป้าหมายใด 

จาํนวนเท่าไร และเป้าหมายเชิงคุณภาพโดยมุ่งใหก้ลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที,พึงประสงคไ์ปในทิศทาง

ที,ดีขึFน เป็นตน้ 

8. กาํหนดนโยบายและ/หรือขอ้ตกลงร่วมกนั  โดยนาํเสนอผลการประชุมระดมสมองใน 

ส่วนของวนิยัเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชีFของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื,อใหทุ้กคนที,เขา้ประชุมมีความ

เขา้ใจตรงกนั และร่วมกนักาํหนดเป็นนโยบาย/ขอ้ตกลงวา่จะนาํมาปฏิบติัดว้ยกนั โดยอาจนาํเสนอใน

รูปของตาราง ดงัตวัอยา่งตารางที, 2.2 ต่อไปนีF  

 

ตารางที, 2.2  พฤติกรรมบ่งชีF /ขอ้ปฏิบติัของวนิยัเป้าหมาย จาํแนกตามกลุ่ม 

 
 

วนิยัเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งชีF /ขอ้ปฏิบติั (จาํแนกตามกลุ่ม) 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 

ความรับผดิชอบ - ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งที,ดีในดา้น

ความรับผดิชอบ 

              ฯลฯ 

- สอนใหน้กัเรียนรู้จกั
คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหา

ดว้ยตนเอง  

              ฯลฯ 

- รับผดิชอบต่อหนา้ที, 
ที,ไดรั้บมอบหมาย 

              ฯลฯ 

การแสดงความเคารพ - ปฏิบติัตนเป็นแบบ 

อยา่งที,ดีในดา้นการ

แสดงความเคารพ 

              ฯลฯ 

- สอนใหน้กัเรียนแสดง
ความเคารพครูใน

โอกาสต่างๆ  

           ฯลฯ 

- แสดงความเคารพครู
ในโอกาสต่างๆ อยา่ง

ถูกตอ้ง เหมาะสม 

           ฯลฯ 
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9. การวางแผนดาํเนินการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน ใน 3 แนวทาง คือ 

9.1  การบูรณาการ (Integrated) เขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ทุกกิจกรรมของการเรียนการสอนในชัFนเรียนตอ้งทาํเป็น “กระบวนการ” (Process) 

จึงจะไดผ้ลเตม็ที, แนวทางในการดาํเนินการมีดงันีF  

9.1.1 ประชุมครูทัFงโรงเรียน เพื,อรับทราบ “นโยบายการสร้างวนิยัเป้าหมาย/ 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน” โดยการบูรณาการ (Integrated) เขา้ไปกบัรายวชิาต่างๆ ซึ, งใชก้ารเรียนการ

สอนแบบมุ่งประสบการณ์ (Learning by Doing) โดยคุณครูเป็นผูน้าํ และทาํตนเป็นตวัอยา่งของการ

วางแผน การทาํงาน การประเมินผล การแกปั้ญหา พฒันางานต่างๆ อยา่งเป็นระบบ และทุกคนที,

เกี,ยวขอ้งจะตอ้งมีส่วนร่วม (Active Participation) ในทุกขัFนตอน 

9.1.2 บุคลากรในโรงเรียนทุกภาคส่วน   “ตอ้งกา้วไปในทิศทางเดียวกนัทัFงสิFน ” 

การฝึกฝน “วนิยัเป้าหมาย” จึงจะไดผ้ล เพราะ “ความประพฤติของคนๆ หนึ,ง ยอ่มมีผลกระทบต่อคน

อื,นๆ ในสงัคมอยา่งหลีกเลี,ยงไม่ได ้

9.1.3 ผูบ้ริหาร และคณะครูตอ้งมีการประเมินร่วมกนัตามความเป็นจริงที,เรียกวา่ 
“Joint assessment of the actual situation” บ่อย ๆ อยา่งชา้ที,สุดไม่เกิน 1 เดือน ต่อ 1 ครัF ง เพื,อการแกไ้ข 

ปรับปรุง และพฒันาความกา้วหนา้ดา้นวชิาการ และการฝึกฝนวนิยัเป้าหมาย/อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

              หลกัวชิาการที,จะตอ้งยดึถือไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั  (The criteria for positive  

discipline) มีดงันีF  

1) ตอ้งรู้วา่ “มีความคิดอยูเ่บืFองหลงัพฤติกรรมเสมอ” ความคิดนีF  “อยูใ่นใจและส่ง 
ผลใหเ้กิดการกระทาํทางกาย” คุณครูตอ้งมั,นใจตนเองวา่ตวัครูนัFน “มีวจิารณญาณ (Critical Thinking)” 

มีความเมตตา และมีความหนกัแน่นในเวลาเดียวกนั (kind and firm at the same time) กบัความเชื,อที,อยู่

เบืFองหลงัพฤติกรรม (the belief behind the behavior)  นัFน ๆ  

2) ยอมรับซึ,งกนัและกนั  (Mutual  respect)  โดยผูใ้หญ่ทาํตวัเป็นแบบอยา่ง จริงใจ 

เมตตา และมั,นคง เมื,อเกิดสถานการณ์ต่างๆ อนัส่อแสดงถึงความตอ้งการของเดก็  

3) ตอ้งทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้สึก “มีส่วนร่วมและเป็นเจา้ของ และเห็นความสาํคญั  

(sense of belonging and significance) เมื,อใดที,เดก็มีความรู้สึกเช่นนีF  เมื,อนัFน “เขาจะถนอมรักษาทรัพย์

สมบติัของส่วนรวม ประดุจของๆ เขาเอง” 

4) คุณครูและผูใ้หญ่ตอ้งเป็นแม่แบบ  “แสดงใหเ้ห็น”  ในการใชว้นิยัเป้าหมาย/ 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียนควบคุมตนเอง ไม่ใช่มุ่งไปที,การควบคุมพฤติกรรมของเดก็ และเมื,อมีโอกาส 

ที,เหมาะสม “คุณครูจะสามารถเปลี,ยน” ความคิดผดิ และความเขา้ใจที,ผดิใหถู้กตอ้งเหมาะสมได”้ 

พฤติกรรมของเขากจ็ะถูกเปลี,ยนไปเอง 
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5) ในความพยายามของคุณครู ที,จะปรับเปลี,ยนพฤติกรรมของเดก็นัFน ใชห้ลกัการ 

“ใหก้าํลงัใจ แทนการลงโทษ Encouragement instead of punishment” เพราะการใหก้าํลงัใจนัFนไม่

เพียงแต่จะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จเท่านัFน แต่มนัเพิ,มขีดความมั,นใจในตนเองไปอีกนาน 

              การบูรณาการเสริมสร้างวนิยัเขา้กบัรายวชิาต่าง ๆ  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

นัFนครูผูส้อนควรปฏิบติัดงันีF  

1) ศึกษาทาํความเขา้ใจเกี,ยวกบัวนิยัเป้าหมายใหช้ดัเจน 

2) พิจารณาพฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัวนิยัเป้าหมายซึ,งเกิดจากการประชุมพิจารณา 
โดยทุกส่วนที,เกี,ยวขอ้งแลว้ เพื,อนาํมาเป็นพฤติกรรมดา้นวนิยัที,จะตอ้งบูรณาการเขา้กบัรายวชิาที,สอน 

3) วเิคราะห์สาระการเรียนรู้และเนืFอหาในรายวชิาที,สอน  วา่มีเนืFอหาใดตลอดภาค 

เรียนหรือตลอดปีที,สามารถบูรณาการการเสริมสร้างวนิยัในดา้นดงักล่าวลงไปในการเรียนการสอนได ้

4) พิจารณาวา่มีพฤติกรรมใดที,ควรสอดแทรกในระหวา่งการสอนในชัFนเรียน 

นอกเหนือไปจากการบูรณาการการเขา้กบัเนืFอหารายวชิาที,สอนไดอี้กบา้ง เช่น การส่งงานใหต้รงตาม

เวลาที,กาํหนด การรับผดิชอบทาํความสะอาดชัFนเรียนทา้ยชั,วโมงเรียน เป็นตน้ 

5) วางแผนการจดัการเรียนรู้  โดยสอดแทรกพฤติกรรมที,เกี,ยวกบัวนิยัเป้าหมาย 
ที,ตอ้งการเสริมสร้างใหแ้ก่ผูเ้รียนเขา้ไปในเนืFอหา และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพิจารณาสื,อที,

เหมาะสม และการวดัประเมินผลที,สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมเหล่านัFน 

6) ลงมือสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที,วางไว ้
7) วดัและประเมินผลพฤติกรรมทางดา้นวนิยัของผูเ้รียน 

9.2 การจดักิจกรรมเพื,อเสริมสร้างวนิยันกัเรียน เช่น  

- โครงงานเสริมสร้างวนิยั  
-  กิจกรรมที,สอดแทรกในชีวติประจาํวนั ฯลฯ 

การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั เป็นโครงงานเชิงรุกที,เนน้ใหเ้ดก็คิด เดก็เลือก เดก็ทาํ 

เดก็นาํเสนอ ในรูปแบบของโครงงานกลุ่มดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ถึงการมีวนิยั

เป้าหมาย เพื,อเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ/พฤติกรรมที,แสดงออกถึงการยดึมั,นในขอ้ตกลงและ 

กฎเกณฑ ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน ครอบครัว และสงัคม โดยเฉพาะในเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบั

วนิยัเป้าหมายผา่นกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นระบบขยายการมีส่วนร่วมไปยงั

บุคคลต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชน 

 การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั (Discipline Project) จะแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 

โครงงานเรื,องใดเรื,องหนึ,ง หรืออาจแบ่งตามระดบัชัFนเรียน แลว้จดัประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ หรือ

ประชุมอภิปรายหารือ หรือประชุมระดมสมอง โดยมีขัFนตอนตามลาํดบั ดงันีF  
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1) วเิคราะห์ปัญหา หรือพฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค ์ซึ, งกลุ่มตอ้งการใหโ้รงเรียนมี 

การแกไ้ข โดยตัFงคาํถามใหทุ้กคนคิดวเิคราะห์ เช่น พฤติกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัความรับผดิชอบ การแสดง

ความเคารพที,อยากปรับปรุงมีอะไรบา้ง หรือมีอะไรที,ยงัไม่ไดท้าํ เป็นตน้ 

2) ควรจดัลาํดบัปัญหาที,สาํคญัด่วนที,สุด ที,ทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ควรรีบแกไ้ข  

เลือกมา 1 ปัญหา ตามความเห็นของที,ประชุม 

3) หาสาเหตุของปัญหา โดยนาํปัญหาที,คดัเลือกแลว้ มาระดมสมองหาสาเหตุของ 
ปัญหานัFนๆ ซึ, งอาจเกิดจากสาเหตุปัจจยัภายในและ/หรือปัจจยัภายนอกอยา่งไรบา้ง อาจใชก้ารอภิปราย 

หาเหตุผล นาํขอ้มูลสถิติ ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย ความเป็นไปได ้ความเร่งด่วนมาพิจารณาประกอบ เพื,อหาขอ้

ยติุในการตดัสินใจเลือกเป็นประเดน็ปัญหาที,อยากแกไ้ขมากที,สุด 

4) กาํหนดเป้าหมายของการแกปั้ญหานัFน ๆ   โดยนาํปัญหาที,คดัเลือกมากาํหนด 

เป้าหมาย ทัFงเป้าหมายเชิงปริมาณ หมายถึง กลุ่มบุคคลที,ตอ้งการใหเ้กิดการเปลี,ยนแปลง นกัเรียน 

ชัFนไหน จาํนวนเท่าไร ฯลฯ เป็นตน้ และกาํหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ หมายถึง พฤติกรรมอะไรที,

ตอ้งการใหเ้กิดขึFน หรือเกิดการเปลี,ยนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งไร 

5) กาํหนดชื,อโครงงาน  ที,ชดัเจนเขา้ใจง่าย   และควรสะทอ้นกิจกรรม  และกลุ่ม  

เป้าหมายที,เกี,ยวขอ้ง เช่น “โครงงานเสริมสร้างวนิยัในตนเอง” “โครงงานแถวดีมีวนิยั” เป็นตน้ 

6) กาํหนดวธีิแกไ้ขปัญหา  หรือ  วธีิดาํเนินงานเพื,อไปสู่เป้าหมายนัFน จะมีแผน  

อยา่งไร คาํถาม : วธีิการแกไ้ขแต่ละสาเหตุ ทาํอยา่งไรบา้ง 

7) วเิคราะห์และกาํหนดหลกัธรรม / พระราชดาํรัส / พระราชดาํริ / คาํสอน ที,ใช ้

เป็นหลกัคิดในการดาํเนินโครงงาน โครงงานแต่ละโครงงานสามารถมีตวับ่งชีFหลายขอ้เป็นหลกัคิดใน

การปฏิบติัโครงงานได ้

8) การเชื,อมโยงไปสู่วนิยัเป้าหมายของโรงเรียน   โดยที,ประชุมพิจารณาวา่จะ 

เชื,อมโยงไปสู่วนิยัเป้าหมายของโรงเรียนไดอ้ยา่งไร ซึ, งโครงงานแต่ละโครงงานสามารถเชื,อมโยงไปสู่

วนิยัเป้าหมายไดห้ลายขอ้ โดยพิจารณาถึงกระบวนการในการปฏิบติัโครงงานและวนิยัที,ทาํใหเ้กิดการ 

เปลี,ยนแปลงพฤติกรรมขึFน 

9) กาํหนดวธีิการวดัและประเมินผล โดยกาํหนดตวัชีFวดัเพื,อวดัหรือประเมินผลวา่ 

มีการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมอะไร ไปมากนอ้ยเพียงไรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

10) จดัทาํร่างเอกสารโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยรวบรวมขอ้มูลทัFงหมดแลว้จดัทาํ 
เป็นเอกสาร ร่างโครงงานเพื,อนาํไปทดลองปฏิบติัสกัระยะหนึ,ง แลว้จึงปรับปรุงเพื,อใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์และบริบทของโรงเรียนก่อนนาํไปใชจ้ริง ทัFงนีF  เนื,องจากโครงงานเสริมสร้างวนิยัเป็น

เครื,องมือที,สามารถใชพ้ฒันาทกัษะการคิด และการปฏิบติังานกลุ่มของนกัเรียน จึงควรจดัทาํโครงงาน

ฉบบัร่าง  แลว้นาํไปทดลองใชก่้อนสกัระยะ  เพื,อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้  แลว้ปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ  
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จนกลุ่มคิดวา่สามารถนาํไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลตรงตามความตอ้งการไดแ้ลว้ 

11) จดัทาํรายงานโครงงานเสริมสร้างวนิยั   โดยนาํขอ้มูลและเอกสารที,เกี,ยวขอ้ง 
ที,ไดจ้ากการทดลองทุกขัFนตอน มาเรียบเรียงใหอ้่านเขา้ใจง่าย อาจใชรู้ปแบบการเขียนโครงงานเสริม 

สร้างวนิยั หรือรูปแบบตามความเหมาะสมของโรงเรียน กรณีมีขอ้คิดเห็น ขอ้ทกัทว้ง ของผูบ้ริหาร 

และคณะทาํงาน ควรร่วมกนัชีFแจงและ/หรือพจิารณาปรับปรุง แกไ้ขแผนโครงงานใหแ้ลว้เสร็จ และ

เผยแพร่ใชเ้ป็นโครงงานจริงต่อไป โครงงานเสริมสร้างวนิยั ประกอบดว้ย 

- ชื,อโครงงาน 

- ความสาํคญัของปัญหา 
- วตัถุประสงค ์

- กลุ่มเป้าหมาย 
- แผนการดาํเนินโครงงาน 

- แนวคิด / นวตักรรมที,นาํมาใช ้

- ความเชื,อมโยงสู่วนิยัเป้าหมาย 
- วธีิการวดัและประเมินผล 

- ผูรั้บผดิชอบโครงงาน 

9.3 การจดับรรยากาศและสิ,งแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อืFอต่อการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

โรงเรียนที,ประสบความสาํเร็จ  ในการเสริมสร้างวนิยัใหก้บันกัเรียน   ส่วนใหญ่ 

จะใหค้วามสาํคญักบัการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มภายในที,เอืFอต่อการมีวนิยั ซึ, งเป็นบรรยากาศ

ทัFงทางกายภาพและจิตใจของบุคลากรในโรงเรียน เช่น 

- ปลูกตน้ไมใ้นโรงเรียนเพื,อใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกสงบ มีความสุข 

- สร้างบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้ตม็ไปดว้ยความรักความเมตตาทัFงในหอ้งเรียน 

และนอกหอ้งเรียน 

- ทุกคนในโรงเรียนใหเ้กียรติ ใหก้ารยอมรับซึ,งกนัและกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั 

หรือมีอคติ หรือมีการข่มเหงรังแกกนั 

- กิจกรรมส่วนใหญ่ในโรงเรียนเนน้ความร่วมมือกนัมากกวา่การแข่งขนั  

แนวทางการจดับรรยากาศและสิ,งแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อืFอต่อการเสริมสร้างวนิยัอาจทาํ 

ไดโ้ดยการทาํโครงการ/โครงงานสร้างสภาพแวดลอ้มที,ดีในโรงเรียน โครงการจดัทาํป้ายสญัลกัษณ์ที,

เตือนใหน้กัเรียนรักษาวนิยั/มีความรับผดิชอบ/ต่อต่อเวลา ฯลฯ จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ใหน้กัเรียน

เห็นคุณค่าของการมีวนิยั เป็นตน้ 
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ขัUนที$ 3  การร่วมกนัลงมือปฏบิัต ิ

 การร่วมกนัลงมือปฏิบติั มีรายละเอียด ดงันีF  

3.1 ลงมือปฏิบติัดว้ยกนัตามแผนปฏิบติังาน ในทุกกิจกรรมนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้จากการ 

ลงมือทาํ โดยการสงัเกต คิดพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมใหน้าํไปสู่ความสาํเร็จ ประการสาํคญั ไดเ้รียนรู้

จากการร่วมกนัทาํงานเป็นทีมทาํงานที,ดีดว้ยกนั หลกัสาํคญัประการหนึ,งที,ช่วยในการรวมกลุ่มของ

นกัเรียนใหท้าํกิจกรรมร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข คือ ความเป็นกลัยาณมิตร ทุกคนในกลุ่มจะทาํงาน

อยา่งสนุกสนานร่วมกบัเพื,อนๆ ที,มีความเป็นกลัยาณมิตรซึ,งกนัและกนั 

3.2 เมื,อจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยใหท้าํ AAR (After Action Review) เป็นการพดูคุยกนั เพื,อ 

ปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึFน 

 

ขัUนที$ 4  การนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล และให้ข้อมูลย้อนกลบั 

 ในการทาํกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ   ควรมีคณะทาํงานทาํหนา้ที,นิเทศติดตามใหค้าํปรึกษา

หารือ รวมทัFงเป็นพี,เลีFยงสอนงาน และใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํสิ,งที,จาํเป็นอยา่งมีกลัยาณมิตร เพื,อให้

งานบรรลุเป้าหมาย ตามขัFนตอน เป้าหมาย และกาํหนดเวลาที,คาดหวงัไว ้ควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ทัFงก่อนและหลงัการทาํงานเพื,อประโยชนใ์นการวเิคราะห์เปรียบเทียบการเปลี,ยนแปลงที,คาดวา่จะ

เกิดขึFน โดยพิจารณาตามตวัชีFวดัที,ไดก้าํหนดไวใ้นกิจกรรม/โครงการ เช่น ร้อยละของจาํนวนนกัเรียน

ที,มีความรับผดิชอบเพิ,มขึFน เป็นตน้  

 ในส่วนของการนิเทศควรเป็นในรูปแบบกลัยาณมิตรนิเทศที,ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

สาํคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 

1) ใหใ้จ   คือ   การสร้างศรัทธาในการพฒันา  โดยสร้างความสมัพนัธ์กบัเพื,อนครู   และ 

ผูบ้ริหาร สร้างความเขา้ใจในเป้าหมาย กระบวนการเสริมสร้างวนิยั และแสดงใหเ้ห็นวา่ มีความตัFงใจที,

จะทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

2) ร่วมใจ  คือ  เนน้ใหเ้กิดความร่วมมือ 

3) ตัFงใจ  คือ  ใหทุ้กคนมีความแน่วแน่ที,จะช่วยกนัเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

4) เปิดใจ  คือ  ใหทุ้กคนพร้อมยอมรับผลของการประเมินการดาํเนินงานเสริมสร้างวนิยั 

นกัเรียน เพื,อการปรับปรุงพฒันาต่อไป 

การตดิตามประเมนิผลโดยจดัใหมี้การประเมินผล/สมัภาษณ์ผลการปฏิบติังานเสริมสร้าง 

วนิยันกัเรียนตามกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

การให้ข้อมูลย้อนกลบั   เพื,อนาํไปปรับปรุง และพฒันาการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน  โดยมี 

รายละเอียดดงันีF  
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- การทบทวน ปรับปรุง  และพฒันา  โดยการนาํผลจากการนิเทศติดตาม  ประเมิน มาใช ้

ในการปรับปรุงพฒันาดาํเนินการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน ทัFงในระหวา่งการดาํเนินงาน และหลงัการ

ดาํเนินงาน การกาํหนดเป้าหมายและตวัชีFวดัความสาํเร็จของการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

- การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและเครื,องมือที,ใชใ้นการประเมินผลและติดตามผล 

- การจดัประชุมเพื,อสะทอ้นผลจากการดาํเนินการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน ประเมิน  และ 

วเิคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ จุดอ่อน ตลอดจนแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพิ,มขึFนอยา่งต่อเนื,อง 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การประเมินผล จะช่วยใหท้ราบถึงการเปลี,ยนแปลงของ

พฤติกรรมที,เกิดขึFน การประเมินผลควรทาํ 2 ระดบั ไดแ้ก่ การประเมินผลในระดบักิจกรรม/โครงการ

เสริมสร้างวนิยั และการประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน ระดบัความสาํเร็จของกิจกรรม/โครงการ

เสริมสร้างวนิยัต่าง ๆ จะส่งผลใหเ้กิดผลสาํเร็จในภาพรวมของโรงเรียน  ดงันัFนการเลือกใชต้วับ่งชีF จึงมี

ความสาํคญั และมีผลต่อการแสดงผลความสาํเร็จแตกต่างกนั ตวัชีFวดั หมายถึง คุณลกัษณะของความ

ประพฤติ พฤติกรรมที,ตอ้งการวดัหรือประเมิน ควรใชค้าํที,ชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ตอ้งตีความ และระบุ

การประเมินเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพ เช่น 

- ตวับ่งชีF เชิงปริมาณ  :  จาํนวนนกัเรียนที,มีความรับผดิชอบในการเรียนเพิ,มมากขึFน 

- ตวับ่งชีF เชิงคุณภาพ  :  นกัเรียนสร้างสรรคกิ์จกรรมที,เกี,ยวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อ 

สงัคมอยา่งหลากหลาย 

4.1 การประเมินผลในระดบักิจกรรม /โครงการเสริมสร้างวนิยั    ตวับ่งชีF ที,ใชใ้น 

การประเมินผลกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยั อาจแบ่งออกตามช่วงเวลาของแผน 

1) การเริ,มกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยั   อาจใชต้วับ่งชีF เพื,อประเมินการเตรียม 

ความพร้อม และกิจกรรมที,ปฏิบติังานขัFนตน้ เช่น 

- มีการประชุมสร้างความเขา้ใจ 
- มีการแต่งตัFงคณะทาํงาน 

- ร้อยละของผูส้นใจเขา้ร่วมประชุมฟังคาํชีFแจง ฯลฯ เป็นตน้ 

2) ช่วงระยะกลางแผนของกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยั   อาจใชต้วับ่งชีF เพื,อ 

ประเมินผลการทาํกิจกรรม/โครงการ  ในช่วงครึ, งแผนไดผ้ลอยา่งไร  เพื,อใชใ้นการปรับปรุงแผน 

ปฏิบติังาน เช่น 

- ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที,ปฏิบติัไดต้ามแผนที,กาํหนดไว ้

- ร้อยละของครูที,บูรณาการเสริมสร้างวนิยัในการจดัการเรียนการสอน 

- ร้อยละของผูส้นใจเขา้ร่วมทาํกิจกรรม/โครงการ 

- จาํนวนกิจกรรม/โครงการที,เป็นไปตามแผน ฯลฯ เป็นตน้ 
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3) เมื,อสิFนสุดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยั   ควรใชต้วับ่งชีF เพื,อประเมินผลสาํเร็จ 

ของโครงงานเสริมสร้างวนิยั เช่น 

- ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที,บรรลุเป้าหมายสาํเร็จตามเป้าหมายที,กาํหนด 

- ร้อยละของผูส้นใจเขา้ร่วมทาํกิจกรรม/โครงการตัFงแต่ตน้จนแลว้เสร็จ 

- พฤติกรรมที,พึงประสงค ์(ที,กาํหนดไวใ้นกิจกรรม/โครงการ) เพิ,มขึFน 

- พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค ์(ที,กาํหนดไวใ้นกิจกรรม/โครงการ) ลดนอ้ยลง  

ฯลฯ เป็นตน้ 

4.2 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน  โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีการจดัทาํกิจกรรม/ 

โครงการเสริมสร้างวนิยัหลายเรื,องมากมายบางโรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการแบ่งตามจาํนวนหอ้งเรียน 

ชัFนเรียน ชมรม กลุ่มสนใจ เป็นตน้ เมื,อประเมินผลระดบั กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยัแลว้ ใหน้าํ

ผลมาใชป้ระเมินผลภาพรวมของโรงเรียน โดยนาํวนิยัเป้าหมายของโรงเรียนที,ไดก้าํหนดไวม้าใชเ้ป็น

เป้าหมายในการประเมินผล แลว้นาํวนิยัเป้าหมายที,ระบุพฤติกรรมบ่งชีF  มาเป็นหลกัในการพิจารณา

ประกอบ แลว้จึงกาํหนดตวับ่งชีFภาพรวม เช่น 

 วนิยัเป้าหมาย  :  ความรับผดิชอบ 

 วนิยัอตัลกัษณ์ของผูบ้ริหาร :  ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลเป็นหลกั 

 ตวับ่งชีF  :  พฤติกรรมที,พึงประสงคข์องผูบ้ริหารเพิ,มขึFน 

 ตวับ่งชีFภาพรวม  จะใชว้ดัระดบัความสาํเร็จของการพฒันาวนิยัทัFงโรงเรียน  โดย 

พิจารณาจากเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโรงเรียน ตวัชีFวดัภาพรวมที,สาํคญั เช่น 

1. มีกระบวนการขบัเคลื,อนการพฒันาวนิยัเป้าหมายทัFงโรงเรียน 

2. มีกลไกคณะทาํงานและใชกิ้จกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยัเป็นเครื,องมือที,ทุกคน 

มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติัเพื,อพฒันาโรงเรียน 

3. พฤติกรรมที,พึงประสงคใ์นโรงเรียนเพิ,มขึFน 

4. พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงคใ์นโรงเรียนลดลง 
5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาวนิยัในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที, 

เกี,ยวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 

6. มีองคค์วามรู้/นวตักรรมการเสริมสร้างวนิยั  และมีการบูรณาการกบัการจดัการ 
เรียนรู้ในชัFนเรียน 

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื,น ๆ 

นอกจากนีF   อาจเพิ,มเติมตวับ่งชีFความสาํเร็จภาพรวมเพิ,มอีกได ้ ตามสถานการณ์จริง 

และความตอ้งการของโรงเรียน เช่น 
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- มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนวนิยั 
- มีภาคีความร่วมมือในการพฒันาวนิยันกัเรียนในกลุ่มโรงเรียน และ/หรือชุมชน 

เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื,นๆ ในภูมิภาค 

- มีกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างวนิยักระจายอยูใ่นทุกกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน 

- ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการการมีวนิยั 
- ครูเป็นตน้แบบที,ดีงามของนกัเรียน 

- นกัเรียนในโรงเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมพึงประสงคที์,เกี,ยวขอ้งกบัการมีวนิยั 
ชดัเจน เป็นรูปธรรม สมํ,าเสมอ 

- พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงคข์องผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนในโรงเรียนลดลง 
- พฤติกรรมที,พึงประสงคข์องผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนในโรงเรียนเพิ,มขึFน 

4.3 ผลลพัธ์/ผลที,คาดวา่จะไดรั้บ การมีกระบวนการเสริมสร้างวนิยัในโรงเรียน มีกิจกรรม  

/โครงการเสริมสร้างวนิยั มีกิจกรรมส่งเสริมความมีวนิยัเป็นเครื,องมือใหทุ้กคนในโรงเรียนไดร่้วมกนั

สร้างสรรคคุ์ณงามความดีเป็นเป้าหมายที,ประสบความสาํเร็จแลว้ โรงเรียนยงัไดรั้บประโยชนม์ากมาย 

เช่น  

1. ครูจะมีความตระหนกัในบทบาทหนา้ที, และเห็นคุณค่าของอาชีพครู มีศกัยภาพใน 

การออกแบบ และจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื,อพฒันาวนิยันกัเรียน ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที,ดี 

เป็นที,ยอมรับทั,วกนั 

2. นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิด   มีความรับผดิชอบ  รู้จกัแสดงความเคารพที, 

ถูกตอ้ง เหมาะสม และการมีระเบียบวนิยัในการเขา้แถว เดินแถว มีกทกัษะในการดาํเนินชีวติ พึ,งตนเอง

ได ้และช่วยเหลือสงัคมได ้

3. พฤติกรรมของ ผูบ้ริหารโรงเรียน   ครู   บุคลากร   นกัเรียน  และผูป้กครอง 

เปลี,ยนแปลงไปในทางที,ดีขึFน 

4. นกัเรียนมีผลการเรียนดีขึFน และผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัFนพืFนฐาน  

(O-NET) อยูใ่นระดบัที,ดีขึFน 

5. นวตักรรมการจดัการเรียนรู้เพื,อพฒันาวนิยันกัเรียน  ไดรั้บความสนใจจาก 

นกัวชิาการ ในการนาํไปต่อยอดขยายผลเชิงวชิาการใหแ้พร่หลายมากยิ,งขึFน 

6. หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม  สงัคม ชุมชน  ประชาชนจะให ้

ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพฒันาวนิยัร่วมกนั เพื,อความสุขของประเทศ อนึ,ง เมื,อโรงเรียนได้

พฒันาเป็นโรงเรียนที,มีวนิยัแลว้ นอกจากจะเป็นประโยชนต่์อทุกฝ่ายแลว้ ยงัเป็นการถวายความจงรัก 

ภกัดีต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ อีกดว้ย 
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 จากแนวทางการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนที,ไดก้ล่าวมากขา้งตน้ จะเห็นวา่มีหลายแนวทาง มี

ทัFงสร้างความรู้ความเขา้ใจ การใหค้าํแนะนาํ การเป็นแบบอยา่ง การจดัโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน 

การดาํเนินการเป็นขัFนตอนโดยใชก้ระบวนการร่วม ตัFงแต่ศึกษาปัญหา หาแนวทาง ดาํเนินการตาม

แผนงานที,วางไว ้ และสรุป นิเทศ ประเมินติดตามผล ซึ, งแนวทางใดจะนาํไปใชห้รือปรับใชเ้พื,อให้

นกัเรียนมีวนิยัตามเป้าหมายที,มุ่งหวงัไวไ้ดอ้ยา่งไรนัFน กย็อ่มขึFนอยูก่บัความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง 

และบริบทของสถานศึกษานัFน ๆ เป็นสาํคญั 

 

ตอนที$  5  ไตรสิกขา 

 

ความหมายสิกขาหรือการศึกษา 

 สิกขาหรือการศึกษา ความหมายของคาํวา่ สิกขา/การศึกษาในพระพทุธศาสนาพจนานุกรม 

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2546 : 484) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คาํวา่ ศึกษา มาจากภาษา

สนัสกฤตวา่ ศึกษา และมาจากบาลีวา่ สิกขา แปลวา่ การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) (2542 : 15) ไดใ้หค้วามหมายดงันีF  

 คาํวา่ ศึกษา เป็นคาํที,มาจากสนัสกฤต ถา้เป็นบาลีเรียกวา่ สิกขา มีความหมายเดียวกนั สิกขา 

คือ หลกัการศึกษาในพระพทุธศาสนา 

 การศึกษา มาจาก คาํวา่ สิกขา ในภาษาบาลี ซึ, งแยกไดเ้ป็น สะ กบั อิกขะ สะ แปลวา่ เอง 

ตวัเอง อิกขะ แปลวา่ เห็น การเห็น เมื,อรวมความกนัแลว้แปลวา่ การเห็นตนเอง โดยตนเอง เพื,อ

ประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือเพื,อเขา้ใจในตนเองใหแ้จ่มแจง้และถูกตอ้ง ไดแ้ก่ การมีสมัมาทิฏฐิ คือ เขา้ใจ

เรื,องความดบัทุกข ์ ความรู้จกัเหตุใหเ้กิดทุกข ์ ความรู้จกัการดบัทุกข ์ และความรู้จกัทางใหถึ้งความดบั

ทุกข ์ 

พทุธทาสภิกข ุ(2549 : 42) ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาในพระพทุธศาสนาวา่ การศึกษา

ในพระพทุธศาสนาหมายถึงการฝึกปฏิบติัเป็นอยา่งนอ้ย คือ การทาํลงไปจริงๆ ไม่ใช่เพียงแต่ ศึกษาเล่า

เรียน ใหรู้้ ใหเ้ขา้ใจ จดจาํได ้ เท่านัFน แต่จะตอ้งมีการปฏิบติัพร้อมกนัไปดว้ย จนเกิดเป็นความเห็นแจง้

เป็นปัญญาในขัFนสูง เพื,อทาํลายอาสวกิเลส 

ประเวศ วะสี (2542 : 115-116) ไดใ้หค้วามหมายคาํวา่ สิกขา หรือ ศึกษา วา่ คือการศึกษา

วถีิชีวติที,ดี ประกอบดว้ยระบบการอยูร่่วมกนัที,ดี คือ ศีล หมายถึงการอยูร่่วมกนัดว้ยความปกติ ระบบ

การอยูร่่วมกนัของชีวติควรจะตอ้งประกอบดว้ยการพฒันาจิต และพฒันาปัญญาใหย้ิ,งๆ ขึFนไปดว้ย ทาํ

ใหร้ะบบการอยูร่่วมกนัดียิ,งๆ ขึFน ศีลสิกขา จิตสิกขา และปัญญาสิกขา ที,เรียกวา่การศึกษาทัFง 3 หรือ

ไตรสิกขานัFน เพราะเป็นวถีิชีวติทัFงหมด วถีิชีวติทัFงหมดคือการศึกษา การศึกษาจึงไม่เพียงแต่การเรียน

วชิา 
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จากคาํนิยามขา้งตน้ดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่ สิกขา หรือศึกษา หมายถึงการเรียนรู้ การฝึกฝน 

การอบรม เป็นการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มภายนอกที,อยูร่อบขา้ง และการเรียนรู้จากธรรมชาติภายใน 

เพื,อสิFนไปแห่งกิเลส พร้อมไปกบัการปฏิบติัจริง 

 

ความหมายไตรสิกขา 

คาํวา่ไตรสิกขา มีรากศพัทม์าจากคาํสอนสองคาํ คือ 1) ไตร หรือ ตรี ในภาษาสนัสกฤต ซึ, ง 

ตรงตามภาษาบาลีวา่ ติ แปลวา่ สาม  2) คาํวา่ สิกขา ภาษาบาลี ซึ, งตรงกบัภาษาสนัสกฤตวา่ ศึกษา 

หมายถึง การศึกษา การปฏิบติั และการอบรมตามความประพฤติใหบ้ริสุทธิY  (พระไตรปิฎก อง.ติก.

(ไทย) 20/91/320) 

ก่องแกว้ เจริญอกัษร (2541 : 30) ไดใ้หค้วามหมายไตรสิกขาวา่ ขอ้ปฏิบติัที,เป็นหลกั

สาํหรับฝึกอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ในทางธรรม หมายถึง การฝึกอบรมพระสงฆส์าวกของ

พระพทุธเจา้ใหพ้ฒันาสูงสุด คือ เขา้ถึงพระนิพพาน ซึ, งความหมายนีF เป็นความหมายตามแบบแผน 

ที,พระพทุธองคท์รงมุ่งสั,งสอนแก่พระภิกษุโดยตรง การฝึกอบรมหรือพฒันาตน ตามหลกัไตรสิกขา

ประกอบดว้ย 

1. ศีลสิกขา ขอ้ปฏิบติัสาํหรับอบรมทางดา้นความประพฤติ  

2. จิตตสิกขา ขอ้ปฏิบติัสาํหรับอบรมจิตใหเ้กิดสมาธิ 
3. ปัญญาสิกขา ขอ้ปฏิบติัสาํหรับอบรมปัญญาใหรู้้แจง้ตามความเป็นจริง 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) (2544 : 15) ไดใ้หค้วามหมายไตรสิกขาวา่ การฝึกอบรม     

ทัFงหมดในทางพระพทุธศาสนา กระบวนการทางการปฏิบติัทัFงหมด เป็นหลกัการศึกษาแบบพทุธ หรือ

การศึกษาแบบธรรมชาติ 3 อยา่ง คือ 

1. ศีล หมายถึง ขัFนตอนประพฤติเบืFองตน้ในการดาํเนินชีวติ โดยมีพฤติกรรมที,ถูกตอ้งใน 

การสมัพนัธ์กบัสิ,งแวดลอ้ม และเพื,อนมนุษย ์ตัFงแต่การดู การฟัง การกินอยู ่บริโภค ซึ, งความหมายใน

ที,นีF  คือ หมายถึงศีล 5 

2. สมาธิ  หมายถึง  การฝึกฝนจิตใหย้ิ,งขึFนดว้ยสภาพจิตที,หนกัแน่น  มั,นคง  มีความสุข  

ความสงบ มีความแน่วแน่ เรียกวา่ใจอยูก่บักิจ จิตอยูก่บังาน เป็นตน้ 

3. ปัญญา  หมายถึง  ความรู้  ความเขา้ใจเหตุผล  รู้ความจริงของโลก และชีวติ  จนกระทั,ง 

สามารถทาํจิตใจใหเ้ป็นอิสระได ้ไม่ตกอยูใ่นการครอบงาํของสิ,งทัFงหลาย 

 พทุธทาสภิกข ุ(2549 : 134) กล่าววา่ ไตรสิกขา หรือ สิกขา 3 หมายถึง การปฏิบติัหรือการ

ประพฤติกระทาํที,เป็นหนา้ที,ของบุคคลโดยตรง โดยแบ่งสิกขาไว ้ 3 ประการ คือ 1) ศีลสิกขา แปลวา่ 

การปฏิบติัในส่วนศีล 2) จิตตสิกขา แปลวา่ การปฏิบติัในส่วนจิต (สมาธิ) และ 3) ปัญญาสิกขา แปลวา่ 

การปฏิบติัในส่วนปัญญา 
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พระมหาเสกสรร จิรภาโส (2552 : 10) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาตามหลกัไตรสิกขาทาง

พระพทุธศาสนาคือ การพฒันาตน กาย วาจา ใจ ใหมี้อิสระเหนือการถูกครอบงาํดว้ยอาํนาจความ

ย ั,วยวนในรูปแบบต่างๆ ที,จะก่อใหเ้กิดการล่วงละเมิด หรือเสียสภาวะปกติทางกาย วาจา ใจ ของตน 

ทิศนา แขมมณี (2550 : 159) ไดใ้หค้วามหมายไตรสิกขา วา่หมายถึง ขอ้ปฏิบติัสาํหรับ

ศึกษา คือฝึกหดัอบรม กาย วาจา จิตใจและปัญญา ใหย้ิ,งขึFนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด ประกอบดว้ย 

1. อธิศีลสิกขา คือ ขอ้ปฏิบติัสาํหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอยา่งสูง 

2. อธิจิตตสิกขา คือ ขอ้ปฏิบติัสาํหรับฝึกอบรมจิต เพื,อใหเ้กิดคุณธรรม เช่น สมาธิอยา่งสูง 

3. อธิปัญญาสิกขา คือ ขอ้ปฏิบติัสาํหรับฝึกอบรมปัญญา เพื,อใหเ้กิดความรู้แจง้อยา่งสูง 

บุญมี แท่นแกว้ (2539 : 198) ไดใ้หค้วามหมายของไตรสิกขาในหนงัสือ “จริยศาสตร์” วา่เป็น

ขอ้ปฏิบติั มี 3 อยา่ง คือ 

1. ศีล ไดแ้ก่  การเวน้ชั,ว  ประพฤติดี  ปฏิบติัเพื,อความปกติสงบเงียบเรียบร้อย ไม่ทาํใหต้น 

และผูอื้,นเดือดร้อน ขอ้ปฏิบติัเหล่านีF เรียกวา่ ศีลสิกขา แปลวา่ สิ,งที,ควรศึกษาอบรม เป็นขัFนศีล 

2. สมาธิ  ไดแ้ก่   การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจใหเ้หมาะสม  ตัFงมั,นในลกัษณะที,พร้อมจะ 

ปฏิบติังาน คือ พิจารณาความเป็นจริง เพื,อเป็นพืFนฐานของการเจริญปัญญา การฝึกบงัคบัจิตใจใหต้ัFงมั,น

โดยระลึกรู้ตวัทั,วพร้อม ดงันีF เรียนกวา่ จิตตสิกขา 

3. ขัFนปัญญา ไดแ้ก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ,งทัFงปวงใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจที, 

ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หมายถึง การฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจง้เห็นจริงในสิ,งทัFงปวงถึงกบัเกิด

ความสลดสงัเวชเบื,อหน่ายในสิ,งที,ไม่เที,ยง  เป็นทุกข ์ และเป็นอนตัตาไดจ้ริง ๆ   การฝึกฝนเช่นนีF เรียกวา่ 

ปัญญาสิกขา 

 จากความหมายที,กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ไตรสิกขาหรือสิกขา 3 หมายถึง การปฏิบติัตน

ในสิ,งที,ถูกตอ้ง ดีงาม มีสมาธิ รู้แจง้เห็นจริง ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งสงบสุข ดว้ยกระบวนการพฒันาทาง

กาย วาจา ใจ และปัญญา  

 

 กระบวนการศึกษาเพื$อฝึกอบรมและพฒันามนุษย์ตามหลกัไตรสิกขา 

 นกัการศึกษา นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงกระบวนศึกษาเพื,อฝึกอบรมและพฒันา

มนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา ดงันีF  

 สุมน อมรววิฒัน ์ (2530 : 44-45) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการศึกษาตามหลกัของไตรสิกขาวา่ 

มีลกัษณะเด่น และใชเ้ป็นทฤษฎีทางการจดักระบวนการเรียนการสอนได ้ซึ, งไดส้รุปวเิคราะห์เป็นขอ้ ๆ

ดงันีF  

1. ผูที้,ศึกษาตามกระบวนการศึกษาของหลกัไตรสิกขา  ตอ้งปฏิบติัฝึกหดัอบรมดว้ยตนเอง  
ศีล สมาธิ และปัญญา จะไม่เกิดขึFนอยา่งแทจ้ริงจากการฟัง การอ่าน การดูหรือการบอกเล่าตอ้งเรียนรู้
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ดว้ยการกระทาํเรียนรู้ดว้ยการคิด การควบคุม เรียนดว้ยความอดกลัFน อดทน ข่มใจ และเรียนดว้ยวริิยะ

อุตสาหะ ความสาํเร็จของการศึกษาแต่ละระดบัชัFนนัFน ผูศึ้กษายอ่มวดัและรู้ไดด้ว้ยตนเอง ไม่มีผูใ้ดมา

ประเมินใหไ้ด ้

2. เรื,องจากศีล สมาธิ  ปัญญา  เป็นระบบการฝึกหดัอบรมที,ตอ้งสามารถละสิ,งที,ควรละและ 

เจริญสิ,งที,ควรเจริญ ดงันัFนผูที้,ศึกษาตามแนวทางของไตรสิกขานีF  จึงตอ้งไดรั้บการแนะนาํสั,งสอนจาก

ผูเ้ป็นกลัยาณมิตรก่อน แต่จะหยดุอยูเ่พียงนัFนไม่ได ้ ตอ้งรู้จกัคิดและใชปั้ญญาฝึกฝนไปทีละขัFน จน

สามารถวนิิจฉยั แยกแยะสิ,งดี (อยา่งที,เรียกวา่ รู้ผดิชอบชั,วดี) สิ,งชั,ว แลว้ละเวน้สิ,งชั,ว เพิ,มพนูสิ,งที,ชอบ

ธรรมและมีจิตใจผอ่งใสบริสุทธิY ได ้

3. การฝึกหดัอบรมตามหลกัไตรสิกขา เป็นการฝึกอบรมตนที,เป็นขัFนตอน สืบเนื,องเริ,ม 

จากรูปธรรมไปหานามธรรม เริ,มจากสิ,งที,ง่ายไปสู่สิ,งที,ยาก เช่น การกาํจดักิเลสอยา่งหยาบดว้ยการ

ควบคุมความประพฤติของทางกายและทางวาจานัFน เป็นกระบวนการที,สงัเกตเห็นไดช้ดัเหมือนการ

กาํจดัเศษสวะทัFงหลายที,ลอยมาตามสายนํFานัFน หากสงัเกตอยา่งตัFงใจกจ็ะมองเห็นได ้ ครัFนผูศึ้กษาฝึก

ปฏิบติัต่อไปจนสามารถกาํจดักิเลสอยา่งละเอียดที,ฝังลึกแอบซ่อนอยูใ่นกมลสนัดานเสียได ้กห็มือนกบั 

การกลั,นนํFาที,แมจ้ะดูใส แต่มีละอองตกตะกอนนอนกน้อยูใ่หบ้ริสุทธิY ใสสะอาด ผูที้,ฝึกหดัอบรมตาม

กระบวนการนีF จึงเรียนลดั ไม่ไดห้ลอกตนเองและผูอื้,น และผูที้,เรียนไดส้าํเร็จตอ้งเป็นผูที้,มีปัญญาและ

ใชปั้ญญาจนไดรั้บปริญญา 3 คือ ญาตปริญญา การกาํหนดรู้สภาวะลกัษณะ ตีรณปริญญา การกาํหนดรู้

สามญัลกัษณะ และปหานปริญญา การกาํหนดรู้ดว้ยการละความยดึติดในสิ,งทัFงหลายเหล่านัFนเสียได้

โดยสิFนเชิง 

4. การฝึกหดัอบรมตามหลกัไตรสิกขานัFน เป็นการพฒันามนุษยท์างร่างกาย วาจา จิตใจ 

อารมณ์ ความคิด สงัคมและสติปัญญา เป็นการพฒันาที,กวา้งและลึกมากกวา่การศึกษาที,เราเขา้ใจโดย

ทั,ว ๆ  ไป เพราะเป็นการฝึกหดัอบรมเพื,อรู้  รู้เพื,อรู้สึก  รู้สึกเพื,ออยากจะต่อสู ้ต่อสูเ้พื,ออิสรภาพ อิสรภาพ

ที,หลุดพน้จากความทุกขแ์ละความชั,ว อิสรภาพของวญิญาณมนุษยคื์อ สนัติ ความสงบเยน็ 

5. การฝึกหดัอบรมตามหลกัไตรสิกขา เป็นกระบวนการศึกษาที,มีลกัษณะบูรณาการและ 
ปัจจยัที,วา่มีลกัษณะบูรณาการนัFน เพราะองคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบคือ สมาธิ ปัญญา และมรรคมี

องคแ์ปด ซึ, งเป็นวธีิการประพฤติเพื,อบรรลุจุดประสงคสู์งสุดนัFนมีลกัษณะที,ผสมผสานกลมกลืนอยา่ง

ไดส้ดัส่วนสมดุลกนั มีความสอดคลอ้งรองรับกนัทัFงในดา้นที,ตอ้งละเวน้และในดา้นที,เจริญ ยากที,จะ

แยกออกอยา่งโดดเดี,ยวและไม่สามารถตดัองคป์ระกอขอ้ใดทิFงได ้

 สุมน อมรววิฒัน ์ (2535 : 152) ไดก้ล่าวอีกวา่ ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกหดักาย วาจา  

และจิตของมนุษย ์ ใหส้ามารถดาํรงและดาํเนินชีวติที,ดีโดยใชปั้ญญาและดว้ยวธีิทางเดินสายกลางอนั

สุจริตชอบธรรม อาํนวยประโยชนท์ัFงแก่ตนและส่วนรวม ดงัแสดงในภาพที, 2.5 
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ภาพที, 2.5  กระบวนการศึกษาเพื,อพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสิกขา 

ที,มา : สุมน อมรววิฒัน ์(2535 : 152) 

 

พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตุโต (2542 : 64) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์

วา่ แบ่งได ้2 แบบ คือ 

 แบบที, 1 (ไร้การศึกษา)  : อวชิชา + ตณัหา  ฤติกรรมสร้างทุกข ์ 

(ก่อปัญหา) 

 แบบที, 2 (มีการศึกษา)    : ปัญญา + ฉนัทะ  พฤติกรรมสลายทุกข ์

(แกปั้ญหา) 

กระบวนการแบบที, 2 เป็นแนวทางในการพฒันามนุษย ์คือ การที,มนุษยมี์ความคิดกน็บัได้

วา่เริ,มมีการศึกษา และเมื,อมีการศึกษาปัญญากเ็กิดขึFนซึ,งเป็นตวัแกนสาํคญัของการพฒันาตนเอง ดงันัFน 

การศึกษาตอ้งเป็นการฝึกคนใหพ้ฒันาปัญญา เพื,อนาํปัญญามากาํจดัตณัหา และกาํหนดพฤติกรรมที,

ถูกตอ้งดีงาม 

บรรล ุ

ประโยชน ์

ปัจจุบนั 

ความเพยีร 

การระลกึรู้ 

จิตตัFงมั,นแน่วแน่ 

บรรล ุ

ประโยชน ์

อนาคต 

พดูด ี

ทาํด ี

ดาํรงชวีติที,ด ี

ความเห็นที,ตรง 

ความจริงดาํริ นึกคดิ 

ในทางที,ชอบ 

บรรลปุระโยชน์ 

ความสงบ อสิรภาพ 

หรือความหลดุพน้      

ศีล การฝึกหดัอบรม 

ควบคมุกายและวาจา 

 

 
Training in Morality 

 

สมาธิ การฝึกหดัอบรม 

ใหม้คีวามคดิแน่วแน่ 

ปลอดโปร่ง ตัFงใจ 

 
Training in Mentality or 

Concentration 

 

ปัญญา การฝึกหดัอบรม 

สูงสุด ใหเ้กิดความรู้สูงสุด 

 

 
Training in Wisdom 

 

อธิจิตตสิกขา 

อธิศีลสิกขา 

อธิปัญญาสิกขา 
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ในการศึกษาตามหลกัพทุธศาสนาหรือการปฏิบติัธรรม สิ,งที,สาํคญัที,จะตอ้งมี คือความเชื,อ 

ในโพธิ เรียกวา่ โพธิศรัทธา ซึ, งถือวา่เป็นศรัทธาพืFนฐานคือ มนุษยเ์ชื,อในปัญญาที,ทาํใหม้นุษยเ์ป็น

พทุธะได ้ และเมื,อมนุษยมี์ความเชื,อดงันัFนแลว้จะทาํใหม้นุษยพ์ร้อมที,จะฝึกฝนตนเอง การฝึกฝนและ

พฒันามนุษยใ์นทางพทุธศาสนาจดัวางเป็นหลกัเรียกวา่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ, งถือวา่เป็น

ระบบการศึกษาที,ทาํใหบุ้คคลพฒันาอยา่งมีบูรณาการ ใหม้นุษยเ์ป็นองคร์วมที,พฒันาอยา่งมีดุลยภาพ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) (2538 : 609) ไดก้ล่าววา่ ไม่วา่เรากาํลงัฝึกอบรมอยูใ่นช่วง

ตอนใดของไตรสิกขากต็าม ไม่วา่จะเป็นขัFนศีล ขัFนสมาธิ หรือขัFนปัญญา การปฏิบติัแต่ละขัFนของ

ไตรสิกขายอ่มดาํเนินอยูเ่รื,อยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอน การกล่าวออกมาวา่เป็นขัFนศีล ขัFนสมาธิ หรือ

ขัFนปัญญา เป็นการบอกแจง้วา่ ในตอนนัFนกาํลงัเร่งรัดใหร้ะดมการฝึกอบรมองคป์ระกอบประเภทนัFน

ใหม้ากเป็นพิเศษ หรือวา่ในตอนนัFนองคป์ระกอบประเภทนัFนกาํลงัถูกเรียกออกมาใชง้าน มีบทบาท

โดดเด่นออกหนา้องคป์ระกอบประเภทอื,นและมองดูในแง่หนึ,งเป็นเหมือนวา่มีระบบการฝึกจากขา้ง

นอกและระบบการฝึกจากขา้งใน ซึ, งทาํงานประสานขานรับกนัดว้ยดี 

เพญ็รุ่ง ปานใหม่ (2544 : 21-22) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการศึกษาเพื,อพฒันามนุษยต์ามหลกั

ไตรสิกขาวา่มีความสาํคญัดงันีF  

ศีล เป็นเรื,องการฝึกพฤติกรรม เครื,องมือที,ใชใ้นการฝึกศีลคือ วนิยั นกัเรียนควรไดรั้บการ

ปลูกฝังใหอ้ยูใ่นหลกัของศีล 5 เนน้การไม่เบียดเบียนกนัทางสงัคมดว้ยการมีพฤติกรรมที,ไม่ละเมิดต่อ

กนั ไม่เบียดเบียนกนัโดยไม่ทาํร้ายชีวติ ร่างกาย ไม่ลกัขโมย ไม่แยง่ของลกัของหวงของผูใ้ด ไม่ใชว้าจา

ประทุษร้าย สร้างความมีสติสมัปชญัญะ โดยใหเ้ห็นโทษของการดื,มสุรา เสพของมึนเมาของเสพติด 

นอกจากการปลูกฝังการไม่เบียดเบียนกนัทางสงัคมแลว้ ยงัตอ้งพฒันานกัเรียนในเรื,องความสมัพนัธ์

ทางสงัคมในลกัษณะเกืFอกลู สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมสนัติสุขใหเ้กิดขึFน 

การพฒันานกัเรียนในระดบัศีลนัFน จะตอ้งตัFงเป้าหมายที,จะสร้างพฤติกรรมเคยชินที,ดีงาม 

ใหส้ะสมขึFนในตวันกัเรียน เมื,อเกิดการสะสมและปฏิบติัติดต่อกนัไปกจ็ะส่งผลไปที,จิตใจ ใหเ้กิดความ

ชื,นชมและยดึถือดว้ยเวลาจะประพฤติอยา่งนัFน ความชื,นชมยดึถือในจิตใจกจ็ะส่งแรงเสริมใหมี้เจตนา

ที,จะมุ่งประพฤติอยา่งนัFน 

สมาธิ เป็นเรื,องการฝึกในดา้นจิตใจหรือระดบัจิตใจการอบรมนกัเรียนไปในเรื,องกาiพฒันา 

คุณลกัษณะต่าง ๆ ทางจิตใหส้มบูรณ์ดว้ย 

1. คุณภาพจิต   คือ   ประกอบไปดว้ยคุณธรรมเป็นความเมตตากรุณา   ความเอืFอเฟืF อเผื,อแผ ่ 

ความเคารพนบนอบ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจผูอื้,น ความมีนํFาใจ ความกตญัnูกตเวที 

เป็นตน้ 

2. สมรรถภาพจิต คือ การมีจิตใจเขม้แขง็ มีความขยนัหมั,นเพียร มีความอดทน ไม่ยอ่ทอ้ มี 

ความรับผดิชอบ มีความแน่วแน่มั,นคง มีความกระตือรือร้น มีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 
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3. สุขภาพจิต  คือ  การมีจิตใจร่าเริงเบิกบาน  มีความสดชื,นผอ่งใส  มีความพอใจอิ,มเอมใจ  

และสงบสุข เป็นตน้ 

 ปัญญา  เป็นเรื,องของการฝึกหรือพฒันาในดา้นการรู้ความจริง โดยนยันีF  นกัเรียนควรไดรั้บ 

การอบรมสั,งสอนในทางที,ถูกที,ควรในเรื,องความเชื,อ ความเห็น ความรู้ ความเขา้ใจ การรู้จกัคิด รู้จกั

พิจารณา รู้จกัวนิิจฉยั ไตร่ตรอง รู้จกัแกปั้ญหา รู้จกัดาํเนินการต่างๆ อยา่งมีเหตุผล รู้จกัคิดการ 

ต่างๆ อยา่งสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ,งเนน้การรู้ตรงตามความเป็นจริงของสิ,งทัFงหลายทัFงปวง นั,นคือ 

รู้เท่าทนัธรรมดาของโลกและชีวติ 

ในการฝึกอบรมนกัเรียนตามหลกัไตรสิกขานีF  สามารถฝึกไดใ้นทุกการกระทาํของนกัเรียน 

และหากหดัใหน้กัเรียนรู้จกัการตรวจสอบตนเองดว้ยกจ็ะช่วยใหก้ารปฏิบติัศีล สมาธิ ปัญญา กา้วหนา้

ยิ,งขึFน นั,นคือเมื,อทาํอะไรกใ็หพ้ิจารณาดูวา่ การกระทาํของตนในครัF งนีFทาํใหเ้กิดการเบียดเบียน เกิด

ความเดือดร้อนแก่ผูห้นึ,งผูใ้ดหรือไม่ หรือวา่การกระทาํนัFนเป็นไปเพื,อความสนบัสนุนเกืFอกลูช่วยเหลือ 

และสร้างสรรค ์(ศีล) 

ในการกระทาํเดียวกนันีF  จิตใจของตนเป็นอยา่งไร ทาํสิ,งนัFนไปดว้ยจิตใจที,เห็นแก่ตวั 

คิดร้ายต่อใคร ทาํดว้ยความริษยา อาฆาต ความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือเปล่า หรือทาํดว้ยความ

รักความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกนั ทาํดว้ยความขยนัหมั,นเพียร ความรับผดิชอบ ความศรัทธา 

ความมีสติ ในขณะที,ทาํมีสุขภาพจิตใจเป็นอยา่งไร เช่น เร่าร้อน กระวนกระวาย เศร้าหมองขุ่นมวั หรือ

วา่มีจิตใจที,ร่าเริง ผอ่งใส อิ,มเอมใจ สุข สงบ (สมาธิ) 

การกระทาํครัF งนีF  ทาํดว้ยความรู้ความเขา้ใจในเรื,องที,ทาํ มีความเขา้ใจกฎเกณฑ ์ และความ

มุ่งหมาย ทาํโดยมีการคิดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ มองเห็นถึงผลดีผลเสีย และวธีิการปรับปรุง

แกไ้ขแลว้หรือไม่ (ปัญญา) 

จากที,กล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ กระบวนการศึกษาเพื,อฝึกอบรมและพฒันามนุษยต์าม

หลกัไตรสิกขานัFน เป็นการพฒันามนุษยใ์หส้ามารถดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข สงบ รู้และเขา้ใจในสิ,ง

ที,ทาํ มีความมุ่งมั,น แน่วแน่กบัแนวทางที,ถูกตอ้ง ดว้ยหลกัของ ศีล สมาธิ ปัญญา 

 

 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ,งที,นาํหลกัธรรม

ของพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน เพื,อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ และเขา้ใจ

เนืFอหาสาระของบทเรียน เนื,องจากนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัอบรมทัFงทางกาย วาจา จิตใจและสติปัญญา 

ทัFงนีF เพื,อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจมากยิ,งขึFน ผูว้จิยัจึงขอนาํเสนอรายละเอียดเกี,ยวกบัการจดัการเรียนรู้

แบบไตรสิกขา ดงันีF  
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 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนวพทุธอีกรูปแบบหนึ,งที,นาํ

หลกั ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซึ, งถือเป็นกระบวนการฝึกหดัอบรมทาง

กาย วาจา จิตใจและปัญญาของนกัเรียนใหบ้รรลุจุดหมายสูงสุด ซึ, งมีนกัการศึกษา นกัวชิาการและ

ผูว้จิยัหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไวด้งันีF  

 บรรเทา กิตติศกัดิY  (2548 : 289 – 290) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นวธีิสอน

ที,ยดึศีล สมาธิ ปัญญา เป็นนวทางในการปฏิบติัโดยนกัเรียนมีศีลสิกขา คือ สาํรวยกาย วาจาใหถู้กตอ้ง 

อยูใ่นองคแ์ห่งศีล มีจิตสิกขา คือฝึกจิตใหส้งบ มั,นคง ผอ่นใส ระงบัจากกิเลส เมื,อจิตสงบ มั,นคง เป็นจิต

ที,ฝึกดีแลว้ กเ็ป็นจิตอนัควรแก่การงานที,จะพิจารณาธรรมได ้ตรงกบัสภาพความเป็นจริง ปัญญาสิกขา 

คือการพิจารณาร่างกาย ความรู้สึกนึกคิดของตน ในขณะที,มีสมาธิวา่ ทุกสิ,งทุกอยา่งต่างกเ็กิดขึFน ตัFงอยู ่

ดบัไป เป็นของไม่เที,ยงไม่ทนทาน ไม่สามารถตัFงอยูไ่ด ้ เป็นของที,ไม่ควรยดึถือ เป็นการอบรมคนให้

เขา้ใจหลกัสภาพความเป็นจริง เพื,อละกิเลส ละทุกข ์หากอบรมปัญญาแลว้ สมาธิและศีลกจ็ะมั,นคงขึFน

ตามลาํดบั ปัญญาสิกขาจึงเป็นการใชปั้ญญาพิจารณาทุกขห์รือปัญหาต่าง ๆ  ที,เกิดขึFน  ฉะนัFน การสอน

แบบไตรสิกขาจึงเป็นการสอนที,นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 

 สุมน อมรววิฒัน ์ (2535 : 47) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นการสอนที,เชื,อ

วา่คนที,มีปัญญาและเกิดปัญญาวสุิทธิขึFนไดน้ัFน ตอ้งเกิดจากมีกาํลงั (พละ) จิตใจ กาํลงัความคิดที,แน่ว

แน่ไม่หวั,นไหวซดัส่ายวอกแวกตอ้งเพง่พินิจคิดตรองในเรื,องเดียวคนที,จะมีกาํลงัความคิดรวมเป็นจุด

เดียว แน่วแน่ (สมาธิ) ไม่หวั,นไหวซดัส่ายไดต่้อเมื,อร่างกายอยูใ่นสภาพปกติเรียบร้อย สงบ เงียบ มี

ระเบียบ วนิยั (มีศีล) นั,นคือถา้นกัเรียนฝึกควบคุมสภาพทางกายใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั เรียบร้อย จะช่วย

ใหจิ้ตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน หวั,นไหวไปนอกเรื,อง นอกหอ้งเรียน ซึ, งจะช่วยใหมี้กาํลงัความคิดคมกลา้ 

สามารถ แกปั้ญหา ทาํความเขา้ใจปัญหาได ้ทาํใหเ้กิดปัญญา มีความรู้แจง้เรื,องนัFนๆ (ปัญญา) ไดด้ว้ย

ตนเอง ประจกัษด์ว้ยตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่รู้หรือทราบจากการบอกเล่าใหฟั้งเท่านัFน 

 วนัเพญ็ วรรณโกมล (2544 : 63-64) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นวธีิสอน

ที,ประกอบดว้ยขัFนตอนในการศึกษาตามลาํดบั 3 ขัFนตอน เริ,มตน้ดว้ยการใหน้กัเรียนมีศีล คือมีระเบียบ

วนิยัในการปฏิบติัตนก่อน ต่อจากนัFนใหน้กัเรียนมีสมาธิ การมีสมาธิกต่็อเมื,อร่างกายอยูใ่นสภาพปกติ 

และเมื,อกายควบคุมสติได ้ จิตใจกส็งบ ช่วยใหเ้กิดปัญญารู้แจง้ วธีิการเรียนแบบนีF เนน้กระบวนการคิด

และความรู้แจง้ 

 จากความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาดงักล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การ

จดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเป็นการเรียนรู้ที,เป็นกระบวนการ เป็นขัFนตอน โดยเริ,มจากศีล พฤติกรรม

ที,ดีงาม ถูกตอ้ง มีระเบียบวนิยั ทัFงทางกาย วาจา ใจ ซึ, งสิ,งที,ตามมาคือ สมาธิ จิตใจที,มั,นคง แน่วแน่กบั

สิ,งที,ปฏิบติัอยา่งต่อเนื,อง ดว้ยจิตใจที,สงบ ปัญญายอ่มเกิดขึFนตามมาในที,สุด นั,นคือการรู้แจง้ดว้ยเหตุ
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ดว้ยผลของการกระทาํ การเรียนรู้แบบไตรสิกขาจึงเป็นการเรียนรู้ที,เป็นกระบวนการต่อเนื,อง มีความ 

สมัพนัธ์ ซึ, งกนัและกนั เป็นการเรียนรู้ที,ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ

อยา่งย ั,งยนื 

 

 ขัUนตอนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

 การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เป็นการสอนที,เนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองทัFง

ทางกาย วาจา จิตใจ และปัญญา เพื,อใหน้กัเรียนพิจารณาถึงประโยชนห์รือโทษดว้ยตนเอง สามารถนาํ

ความรู้เหล่านัFนมาเป็นหลกัในการปฏิบติัตนต่อไปได ้ ซึ, งมีนกัการศึกษา นกัวชิาการ และผูว้จิยัหลาย

ท่านไดก้ล่าวถึงขัFนตอนของการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาไวด้งันีF  

 บรรเทา กิตติศกัดิY  (2548 : 289-290) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มี 3 ขัFนตอน 

ดงันีF  

1. นกัเรียนรักษาศีล โดยควบคุมกาย วาจา ใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั และองคแ์ห่งศีล รักษาศีล 

มิใหข้าดตกบกพร่อง 

2. นกัเรียนฝึกสมาธิ ดว้ยการสวดมนต ์สาํรวมศีลของตนเอง กาํหนดลมหายใจและฝึกจิต 

ใหม้ั,น เป็นสมาธิ ควรปฏิบติัทุกวนั วนัละ 5-10 นาที 

3. นกัเรียนฝึกการใชปั้ญญาพิจารณาไตร่ตรอง  ในขณะที,จิตมีสมาธิ  ใหพ้ิจารณาสภาพ 

ความเป็นจริงดว้ยเหตุดว้ยผล พิจารณาร่างกาย ความคิด การปฏิบติั ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดใหเ้ขา้ใจ

สภาพความเป็นจริงวา่ ทุกสิ,งทุกอยา่งไม่ย ั,งยนื ไม่มีสาระ ไม่ยดึถือวา่เป็นของเราหรือเป็นเรา กาํหนด

สภาพธรรมที,เราไดก้ระทาํวา่ผดิศีลอยา่งไร และมีอุบายที,จะควบคุมกาย วาจาใจอยา่งไร ที,จะไม่ตกอยู่

ในอาํนาจของอุกศุลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ นกัเรียนสามารถบรรยายลาํดบัสิ,งที,พิจารณาไดโ้ดย

ละเอียด และเสนอขอ้ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามสภาพปัญหาที,เผชิญอยู ่ ผูส้อนจะทาํหนา้ที,สรุปหลกัธรรม

ใหผู้เ้รียนไดพ้ิจารณาและใหก้าํลงัใจในการปฏิบติัตามหลกัไตรสิกขา 

 กรมการศาสนา (2548 : 242) กรมวชิาการ (2545 : 175) และสุมน อมรววิฒัน ์(2530: 47-48) 

กล่าวในทาํนองเดียวกนัวา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขา มี 3 ขัFนตอน ดงันีF  

 ขัFนที, 1  ขัFนศีล (ศีลสิกขา) คือ การควบคุมใหน้กัเรียนอยูใ่นระเบียบวนิยัทัFงกายและวาจา ให้

อยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ ร่างกายพร้อมที,จะเรียน 

 ขัFนที, 2  ขัFนสมาธิ (จิตตสิกขา) คือ การฝึกสมาธิขัFนตน้ในการควบคุมสติ ใหน้กัเรียนรวม

จิตใจ ความคิดใหแ้น่วแน่เป็นจุดเดียว เรื,องเดียว ตดัสิ,งรบกวนอื,นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ 

 ขัFนที, 3  ขัFนปัญญา (ปัญญาสิกขา)  คือ ขัFนที,นกัเรียนใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิ,งต่างๆ 

ที,เรียนจนเกิดการเรียนรู้ในเรื,องนัFน พิจารณาผลที,เกิดขึFน เกิดปัญญาขึFนในตนเอง มีมโนทศันใ์นเรื,อง

นัFนไดถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริง 
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 สุนีย ์ผจญศิลป์ (2547 : 19) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี 5 ขัFนตอน ดงันีF  

 ขัFนที, 1  ขัFนนาํเขา้สู่บทเรียน ครูใหน้กัเรียนดูรูปภาพ ข่าวหรือหวัขอ้ข่าวจากหนงัสือพิมพ์

หรือสร้างสถานการณ์ใหอ้ยูใ่นขอบข่ายเนืFอหาที,สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเลือกกระทาํผดิศีลธรรม

หรือถูกศีลธรรมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที,จะใหต่้อไป 

 ขัFนที, 2 ขัFนศีลสิกขา ครูกาํหนดสถานการณ์ใหแ้ละเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความรู้สึก

ต่อสถานการณ์ในการเลือกกระทาํผดิหลกัศีลธรรมหรือถูกหลกัศีลธรรม 

 ขัFนที, 3  ขัFนจิตตสิกขา หรือการทาํสมาธิ การนาํจิตที,ฝึกฝนจนสงบแลว้ในขัFนตน้มาควบคุม

สติใหร้ะลึกอยูก่บัลมหายใจ เพื,อระลึกแน่วแน่ที,จุดเดียวจนจิตสงบผอ่งใส ปราศจากสิ,งรบกวน หรือทาํ

ใหเ้ศร้าหมอง และจิตใจอยูใ่นสภาพพร้อมเหมาะสมกบัการใชง้านมากที,สุด โดยครูใหห้ลกัในการฝึก

สมาธิ 2 ขัFน ตามลาํดบัดงันีF  

1. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แลว้นั,งขดัสมาธิ  ขาขวาทบัขาซา้ย หงายมือขวาทบัมือซา้ย ตัFง 
กายตรงแต่ไม่เกร็งตวั 

2. หลบัตาหรือเพง่มองรูปภาพที,เกี,ยวกบัเนืFอหาที,เรียน   จิตใจจดจ่อกบัเรื,องนัFนเพียงเรื,อง 

เดียว กาํหนดลมหายใจเขา้-ออก แลว้กล่าวภาวนาสัFนๆ เกี,ยวกบัภาพที,เพง่มองหรือสถานการณ์นัFน  

5 นาที เมื,อทดสอบไดแ้ลว้วา่นกัเรียนมีสมาธิ ใหน้กัเรียนออกจากสมาธิได ้

 ขัFนที, 4  ขัFนปัญญาสิกขา การกาํหนดพิจารณาผลที,เกิดขึFนในใจของตนในการเลือกปฏิบติั

หรือไม่ปฏิบติัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล โดยการปฏิบติัตามกระบวนการพฒันาปัญญา 3 ดา้น คือ 

1. การฟังและการอ่าน (สุตมยปัญญา) 

2. การคิดทบทวนพิจารณาหาเหตุผลความเป็นไปไดแ้ละไม่ได ้แลว้ทดสอบกบัขอ้มูลเดิม 

ที,ไดฟั้งไดอ้่านมา (จิตตมยปัญญา) 

3. การลงมือปฏิบติัเพื,อทดสอบสิ,งที,ไดม้าจากการฟัง การอ่าน และการคิด (ภาวนามยปัญญา) 

ขัFนที, 5  ขัFนสรุปผลและประเมินผล  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปขอ้คิดและสาระสาํคญัของ 

บทเรียน โดยครูเพิ,มเติมส่วนที,บกพร่องใหส้มบูรณ์มากขึFน ครูวดัและประเมินผลโดยพิจารณาจากการ

ตอบคาํถาม ความสนใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 

 วนิดา กนัตะกนิษฐ ์(2551 : 4) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี 3 ขัFนตอน ดงันีF  

1. ขัFนศีล  คือ  ขัFนที,นกัเรียนตอ้งควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัทัFงทางกาย  วาจา  และ 

ใจ ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ  เป็นขัFนการเรียนรู้ที,ยงัตอ้งพึ,งพิงครูหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที,

นกัเรียนจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี หลกัการและลงมือปฏิบติัตามธรรมชาติวชิา 

2. ขัFนสมาธิ  คือ  ขัFนที,นกัเรียนตอ้งรวบรวมจิตใจ  ความคิดใหแ้น่วแน่เป็นจุดเดียว  ตดัสิ,ง 

รบกวนอื,นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ เป็นขัFนที,นกัเรียนเริ,มสร้างรูปแบบการคิดของตนเอง โดย

อาศยัหลกัการทฤษฎีที,ไดเ้รียนรู้มาเขา้ไปสู่การคิดวเิคราะห์ ทบทวนและลงมือฝึกปฏิบติั ฝึกฝนอยา่ง
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คล่องแคล่วโดยอตัโนมติั วางแผนทาํกิจกรรมหรือโครงงานเพื,อคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง 

3. ขัFนปัญญา  คือ  ขัFนที,นกัเรียนใชค้วามคิดในการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ  สร้างสรรคผ์ลงาน 

หรือชิFนงานหรือพิจารณาผลของการกระทาํของตวัเองในการเลือกกระทาํผดิหรือถูกตามหลกัศีลธรรม 

เป็นการเรียนรู้ที,บูรณาการเขา้ดว้ยกนัระหวา่งความรู้รอบ รู้ลึก จากการรับขอ้มูลแหล่งความรู้ภายนอก 

ความรู้รอบ รู้ลึกจากการคิด กระบวนการทาํงานของจิตภายในตวันกัเรียน และความรู้รอบ รู้ลึกจากการ

ลงมือเมื,อปฏิบติั 

 จากที,ไดก้ล่าวถึงขัFนตอนการจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ขัFนตอนของ

การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขาหลกัใหญ่สาํคญั มี 3 ขัFนตอน คือ ขัFนศีล การประพฤติปฏิบติัทางกาย 

วาจา ใจ ใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั อยูใ่นสภาพเรียบร้อย พร้อมที,จะเรียน ขัFนสมาธิ การมีสติ จิตใจมั,นคง 

แน่วแน่ ในสิ,งที,เรียน และขัFนปัญญา การทาํความเขา้ใจในสิ,งต่างๆ รู้จกัเหตุและผลในสิ,งที,ทาํ ถูกตอ้ง

ตามความเป็นจริง รู้จกัคิดวเิคราะห์ และสร้างสรรคใ์นสิ,งที,ดีงามไดด้ว้ยตนเอง 

  

ตอนที$  6  ความพงึพอใจ 

 

ความหมาย 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายประการ ดงันีF  

เพาเวลล ์(Powell, 1983 : 17-18)ใหค้วามหมายความพึงพอใจวา่ หมายถึงความสามารถของ

บุคคลในการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข สนุกสนาน ปราศจากความรู้สึกที,เป็นทุกข ์ ทัFงนีF  ไม่ได้

หมายความวา่  บุคคลจะไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งสมบูรณ์ในทุก ๆ  สิ,งที,ตอ้งการ แต่ความพอใจนัFน

จะหมายถึง ความสุขที,เกิดจากการปรับตวัของตนต่อสิ,งแวดลอ้มเป็นอยา่งดี เกิดความสมดุลระหวา่ง

ความตอ้งการของบุคคลที,ไดรั้บการตอบสนองในสิ,งต่าง ๆ เหล่านัFน 

วอลเลอร์สเตน  ( Wallerstein. 1972 : 256 )  ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจวา่   หมายถึง 

ความรู้สึกที,เกิดขึFนเมื,อไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นกระบวนการทางจิตวทิยาไม่สามารถที,จะ 

มองเห็นไดช้ดัเจน   แต่สามารถคาดคะเนไดว้า่มีหรือไม่   โดยจากการสงัเกตพฤติกรรมของคนเท่านัFน 

การที,จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ จะตอ้งมีการศึกษาถึงปัจจยัและองคป์ระกอบ ที,เป็นสาเหตุสาํคญัแห่ง 

ความพึงพอใจนัFน 

กู๊ด (Good. 1973 : 320 ) ใหค้วามหมายความพึงพอใจ วา่ หมายถึง คุณภาพหรือระดบั 

ความพอใจ ซึ, งเป็นผลจากความสนใจต่างๆ  และเจตคติของบุคคลต่อกิจกรรม 

เชลลี,  (Shelly. 1975  : 12)  ไดศึ้กษาแนวความคิดเกี,ยวกบัความพึงพอใจ  สรุปไดว้า่  ความ

พึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์  คือ  ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบความ 

รู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที,เมื,อเกิดขึFนแลว้ทาํใหเ้กิดความสุขความสุขนีF เป็นความรู้สึกที,แตกต่างจาก 
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ความรู้สึกอื,นๆ คือเป็นความรู้สึกที,มีระบบยอ้นกลบัสามารถทาํใหเ้กิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวก 

เพิ,มขึFนไดอี้ก ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น

และระบบความสมัพนัธ์ของความรู้สึกทัFงสามนีF  เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ 

เกิดขึFนเมื,อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบสิ,งที,ทาํใหเ้กิดความรู้สึก 

พึงพอใจของมนุษย ์ ไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resources) หรือสิ,งเร้า (Stimulus) การวเิคราะห์ระบบ 

ความพึงพอใจ คือ การศึกษาวา่ทรัพยากรหรือสิ,งเร้าแบบใดเป็นสิ,งที,ตอ้งการที,จะทาํใหเ้กิดความพอใจ

และความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกิดไดม้ากที,สุดเมื,อมีทรัพยากรทุกอยา่งที,เป็นที,ตอ้การครบถว้น    

วรูม (Vroom. 1964 : 99)  ไดก้ล่าววา่  ทศันคติและความพึงพอใจในสิ,งหนึ,งสิ,งใด สามารถ 

ใชแ้ทนกนัได ้ เพราะทัFงสองคาํนีF  หมายถึง ผลที,ไดจ้ากการที,บุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในสิ,งนัFน ทศันคติ

ดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพของความพอใจในสิ,งนัFน และทศันคติในดา้นลบจะแสดงใหเ้ห็นสภาพ

ความไม่พึงพอใจในสิ,งนัFน 

 เดวสิ (Davis. 1967 : 81 ) กล่าวถึงความพึงพอใจเอาไวว้า่ เป็นสิ,งที,เกิดขึFนกบับุคคลเมื,อ 

ความตอ้งการพืFนฐานทัFงร่างกาย และจิตใจไดรั้บการตอบสนอง   พฤติกรรมเกี,ยวกบัความพึงพอใจของ 

มนุษย ์เป็นความพยายามที,ตอ้งการจะขจดัความเครียด หรือภาวะความไม่มีความสมดุลในร่างกายหรือ 

ความกระวนกระวาย เมื,อสามารถขจดัสิ,งต่าง ๆ ดงักล่าวออกไปได ้มนุษยย์อ่มจะไดรั้บความพึงพอใจ

ในสิ,งที,ตนตอ้งการ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2546 : 775) ไดใ้หค้วามหมายของ “ความพึงพอใจ” 

หรือ ภาษาองักฤษคาํวา่ “Satisfacation” ไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ  

สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2559 : 9) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ ความรู้สึกทางบวก 

ความรู้สึกทางลบ และความสุข ที,มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น โดยความพึงพอใจจะเกิดขึFน

เมื,อความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ 

วมิลสิทธิY  หรยางกรู (2549 : 35) ไดก้ล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจ

เป็นการใหค้่าความรู้สึกของคนที,สมัผสักบัโลกทศัน ์เกี,ยวกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม   ค่าความรู้สึกของ 

บุคคลที,มีต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกดี - เลว พอใจ - ไม่พอใจ สนใจ - 

ไม่สนใจ  

สร้อยตระกลู อรรถมานะ (2550 : 140) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของความพงึพอใจของ

บุคคลไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นภาวะทางอารมณ์ ซึ, งเป็นผลมาจากการรับรู้ในผลงานของบุคคลบุคคล

หนึ,ง หรือประสบการณ์ของบุคคลบุคคลหนึ,ง ซึ, งมีลกัษณะแปรเปลี,ยนหรือเป็นพลวตับุคคล ความพึง

พอใจจะมากนอ้ยเพียงใดยอ่มขึFนอยูก่บัวา่ ความตอ้งการของตนไดรั้บการตอบสนองมากนอ้ยเพียงใด 

สมบติั บารมี (2551 : 13) กล่าวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้เป็นสุขที,เกิดจากทศันคติ

ทางดา้นบวกที,มีต่อสิ,งเร้า หรือสิ,งกระตุน้ทัFงจากภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล 
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จิราพร กาํจดัทุกข ์ (2552 : 23) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกที, 

เป็นการยอมรับความรู้สึกที,ยนิดี ความรู้สึกชอบ ในการไดรั้บบริการ หรือไดรั้บการตอบสนอง ตาม

ความคาดหวงัหรือความตอ้งการที,บุคคลนัFนไดต้ัFงไว ้

จากความหมายต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความพงึพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกที,มีต่อสิ,งใดสิ,งหนึ,ง  ซึ, งเป็นผลมาจากการไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของแต่ละ

บุคคลทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ  นอกจากนีF   ความพึงพอใจยงัเกี,ยวเนื,องกบัปัจจยัต่าง ๆ  เพราะแต่ละ

บุคคลมี ความพึงพอใจในสิ,งต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั  และไม่เท่ากนั  เช่น  ความพึงพอใจของครูที,มีต่อ

รูปแบบการเสริมสร้างความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีความพึงพอใจของนกัเรียน

ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที,เสริมสร้างความมี

วนิยันกัเรียนของโรงเรียน ยอ่มมีความแตกต่างกนั  ขึFนอยูก่บัวา่รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง

นัFน  ไดต้อบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลมากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร ดงันัFน ความแตกต่างของแต่

ละบุคคลเป็นปัจจยัหนึ,งที,ทาํใหค้วามพึงพอใจในสิ,งต่าง ๆ มีความแตกต่างกนัได ้

 

ทฤษฎทีี$เกี$ยวข้องกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจเกิดขึFนจากความตอ้งการพืFนฐานของมนุษยเ์ป็นสาํคญัแนวคิดทางพฤติกรรม 

มีนกัวชิาการหลายคนไดใ้หแ้นวคิดและทฤษฎี ที,เป็นประโยชนต่์อการนาํไปประยกุตใ์ชไ้วม้ากมาย แต่ 

ในที,นี,จะกล่าวถึงทฤษฎีที,เกี,ยวขอ้งกบัการประเมินโครงการนีF   

ทฤษฎีลาํดบัขัFนความตอ้งการของมนุษย ์ (Needs Hierarchy Theory)  

ทฤษฎีนีF  เป็นทฤษฎีลาํดบัขัFนความตอ้งการของมนุษยที์,มีชื,อเสียงเป็นที,รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

โดย อบัราฮมั เอช. มาสโลว ์ไดต้ัFงสมมุติฐานไวว้า่ มนุษยมี์ความตอ้งการ และความตอ้งการของมนุษย์

ไม่มีที,สิFนสุด ความตอ้งการที,ไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการอื,นจะเขา้มาแทนที, ความตอ้งการ

ที,ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิ,งจูงใจต่อไป   ส่วนความตอ้งการที,ไม่ไดรั้บการตอบสนองจะยงั 

เป็นสิ,งจูงใจอยูเ่มื,อความตอ้งการระดบัตํ,าไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการระดบัสูงกจ็ะเรียกร้อง 

ใหก้ารตอบสนองต่อไป (Maslow, 1970 : 80-81) 

มาสโลว ์ไดล้าํดบัขัFนความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัตํ,าถึงระดบัสูงไว ้5 ขัFน ดงันีF  

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขัFนมูลฐานของ 

มนุษย ์เป็นสิ,งจาํเป็นเพื,อการดาํรงชีวติ เช่น อาหาร นํFา ที,อยูอ่าศยั ยารักษาโรค เครื,องนุ่งห่ม เป็นตน้ ซึ, ง

จะเห็นไดว้า่สิ,งต่าง ๆ เหล่านีF เป็นสิ,งจาํเป็นที,มนุษยจ์ะขาดไม่ได ้

2. ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวติ หรือความมั,นคง  (Security  or  Safety  Needs)  ถา้ 
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หากวา่ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้  มนุษยมี์ความตอ้งการในขัFนที,สูงขึFนไป

อีก คือ ความตอ้งการในเรื,องของความปลอดภยั และความมั,นคงต่าง ๆ  เป็นความรู้สึกที,ตอ้งการความ

มั,นคงปลอดภยัในชีวติ ทัFงในปัจจุบนัและอนาคต  

3. ความตอ้งการความรัก  และความเป็นเจา้ของ  (Social  or  Belongingness  Needs)   คือ 

ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ความตอ้งการการยอมรับจากสงัคม โดยสงัคมยอมรับการเขา้ร่วมเป็น

สมาชิกของสงัคม  และไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากกลุ่มสงัคมนัFน ๆ  

4. ความตอ้งการที,จะเป็นที,ยกยอ่งในสงัคม  (Esteem  or  Status  Needs)  เป็นความตอ้งการ 

ขัFนสูง ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาํนาจ ความสาํเร็จ สถานภาพสูง ชื,อเสียง การยกยอ่ง เป็นตน้ ความตอ้งการ

ประเภทนีFแบ่งออกเป็นสองส่วนคือความภาคภูมิใจในตนเองกบัการที,ผูอื้,นใหก้ารยกยอ่ง 

ใหเ้กียรติ ในปัจจุบนัความตอ้งการประเภทนีF มีความสาํคญัมากไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มคนประเภทใด แต่จะ

มีมากในกลุ่มคนที,มีตาํแหน่งหนา้ที,สูงหรือจบการศึกษาขัFนสูงมากกวา่กลุ่มคนที,มีตาํแหน่งอยูใ่นระดบั 

ตํ,า และการใหค้วามสาํคญัต่อตวัเอง รวมทัFงตอ้งการที,จะมีฐานะเด่น เป็นที,ยอมรับของบุคคลอื,นมีคน

นบัถือ 

5.  ความตอ้งการที,จะไดรั้บความสาํเร็จตามความนึกคิด   (Self   Actualization   or   Self  

Realization) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด คือ ความตอ้งการที,จะสาํเร็จในทุกสิ,งทุกอยา่งตามที,นึกคิด 

ตามความคิดของตนหรือความคาดหวงั    มีความทะเยอทะยาน ใฝ่ฝัน   ภายหลงัจากการที,มนุษยไ์ดรั้บ 

การตอบสนองความตอ้งการทัFงสี,ข ัFนครบถว้นแลว้   ความตอ้งการในขัFนนีFจะเกิดขึFน  และมกัเป็นความ 

ตอ้งการที,เป็นอิสระเฉพาะแต่ละบุคคล  เป็นความตอ้งการที,ยากแก่การแสวงหามาได ้

ทฤษฎีแสวงหาความพอใจ (ศิริโสภาคย ์ บูรพาเดชะ, 2550 : 156-157) ทฤษฎีนีFกล่าววา่ 

บุคคลพอใจกระทาํสิ,งใด ๆ ที,ใหค้วามสุข และจะหลีกเลี,ยงไม่กระทาํในสิ,งที,เขาไดรั้บความทุกข ์หรือ

ความยากลาํบาก  อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนีFได ้3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจดา้นจิตวทิยา   (Psychological  Hedonism)   เป็นทรรศนะของความพอใจวา่ 

มนุษยโ์ดยธรรมชาติแลว้ตอ้งแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเลี,ยงความทุกขใ์ด ๆ  

2. ความพอใจเกี,ยวกบัตนเอง   (Egoistic  Hedonism)   ทรรศนะนีF ถือวา่   มนุษยแ์สวงหา 

ความสุขส่วนตวั  แต่ไม่จาํเป็นวา่การแสวงหาความสุขจะตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษย ์เสมอไป 

3. ความพอใจเกี,ยวกบัจริยธรรม   (Ethical  Hedonism)   ทรรศนะนีF ถือวา่   มนุษยแ์สวงหา 

ความสุขเพื,อผลประโยชนข์องมวลมนุษยห์รือสงัคมที,ตนเป็นสมาชิกอยู ่ และเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์

นีFผูห้นึ,งดว้ย 
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ลกัษณะของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจการบริการมีความสาํคญัอยา่งยิ,งต่อการดาํเนินงานดา้นบริการเป็น เพื,อให้

การบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสู์งที,สุดส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงาน 

แต่ลกัษณะของความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ขึFนอยูก่บัประสบการณ์เดิมและปัจจยัอื,น ๆ 

ซึ, งความพึงพอใจมีลกัษณะทั,วไปดงันีF  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542 : 24 - 37) 

1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์    และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ 

สิ,งหนึ,งสิ,งใด บุคคลจาํเป็นตอ้งปฏิสมัพนัธ์กบัสิ,งแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความตอ้งการส่วน

บุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอื,นและสิ,งต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั ทาํใหแ้ต่ละคนมีประสบการณ์การ

เรียนรู้สิ,งที,จะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนัไป ในสถานการณ์การบริการกเ็ป็นเช่นเดียวกนั บุคคลรับรู้

หลายสิ,งหลายอยา่งเกี,ยวกบัการบริการไม่วา่จะเป็นประเภทของการบริการ คุณภาพของการบริการ ซึ, ง

ประสบการณ์ที,ไดรั้บจากการสมัผสับริการต่าง ๆ   หากเป็นไปตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ   โดย

สามารถทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บสิ,งที,คาดหวงักย็อ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึกที,ดีและพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่าง  ระหวา่งสิ,งที,คาดหวงักบัสิ,งที,ไดรั้บ 

จริงในสถานการณ์บริการ ก่อนลูกคา้จะมาใชบ้ริการใดกต็าม มกัจะมีมาตรฐานของการบริการนัFนไว้

ในใจก่อนอยูแ่ลว้ ซึ, งมีแหล่งอา้งอิงจากคุณค่าหรือเจตคติที,ยดึถือต่อบริการ ประสบการณ์ดัFงเดิมที,เคย

ใชบ้ริการบอกเล่าของผูอื้,น การรับทราบขอ้มูลการรับประกนัการบริการจากโฆษณา การใหค้าํมั,น

สญัญาของผูใ้หบ้ริการเหล่านีF เป็นปัจจยัพืFนฐานที,ผูรั้บบริการใชเ้ปรียบเทียบกบับริการที,ไดรั้บในวงจร

ของการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาของความจริง  สิ,งที,ผูบ้ริการไดรั้บรู้เกี,ยวกบัการบริการ ก่อนไดรั้บ

บริการหรือคาดหวงัในสิ,งที,คิดควรจะไดรั้บ นีF มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริง หรือการ

พบปะระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบกบั

สิ,งที,ไดรั้บจริงในกระบวนการบริการที,เกิดขึFนกบัสิ,งที,คาดหวงัเอาไวห้ากสิ,งที,ไดรั้บเป็นความคาดหวงั

ถือวา่เป็นการยนืยนัที,ถูกตอ้งกบัความคาดหวงัที,ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความพึงพอใจต่อการบริการแต่ถา้

ไม่เป็นไปตามที,คาดหวงัอาจสูงหรือตํ,ากวา่ นบัเป็นการยนืยนัที,คลาดเคลื,อนกบัความคาดหวงัดงักล่าว 

ทัFงนีF ช่วงความแตกต่างที,เกิดขึFนจะชีFใหเ้ห็นระดบัความพึงพอใจ ถา้การยนืยนัเบี,ยงเบนไปในทางบวก

แสดงถึงความพึงพอใจ ถา้ไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 

 

ปัจจยัที$มผีลต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกของผูรั้บบริการต่อ

การใหบ้ริการซึ,งปัจจยัที,มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บริการที,สาํคญั ๆ ดงันีF   

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549 : 38 - 40) 

1. สถานที,บริการ    การเขา้ถึงการบริการไดส้ะดวก    เมื,อลูกคา้มีความตอ้งการยอ่มก่อให ้
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เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาํเลที,ตัFงและการกระจายสถานที,ใหบ้ริการทั,วถึง เพื,ออาํนวยความ

สะดวกแก่ลูกคา้จึงเป็นเรื,องสาํคญั ซึ, งหากตรงกบัความเชื,อถือที,มีกม็กัจะมีความรู้สึกดีกบัการบริการ

ดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการตามมาได ้

2. ผูใ้หบ้ริการ เป็นบุคคลที,มีบทบาทสาํคญัต่อการปฏิบติังานบริการ ใหผู้ไ้ดรั้บบริการเกิด 

ความพึงพอใจทัFงสิFน 

3. สภาพแวดลอ้มของการบริการ   โดยในสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการมี 

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ซึ, งมกัชื,นชมสภาพแวดลอ้มของการบริการเกี,ยวกบัการออกแบบ

อาคารสถานที, ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์ และการใหสี้สนัการจดัแบ่งพืFนที,

เป็นสดัส่วน 

4. กระบวนการใหบ้ริการ    มีวธีิในการนาํเสนอบริการ ในกระบวนการเป็นส่วนที,สาํคญั 

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และประสิทธิภาพการจดัระบบการบริการ ส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน

บริการแก่ลูกคา้มีความคล่องตวัและสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ 

5. ลกัษณะส่วนตวัของผูม้ารับบริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา เป็นตน้ 

จากที,กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงอาจสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นการแสดงความรู้สึกของ

บุคคลต่อสิ,งใดสิ,งหนึ,ง ซึ, งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัขึFน อยูก่บัการไดรั้บการ

ตอบสนอง ความคาดหวงั การบรรลุจุดมุ่งหมาย สภาพแวดลอ้ม กระบวนการ ลกัษณะส่วนตวัทัFงของ 

ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ  ความพึงพอใจจึงเป็นปัจจยัสาํคญัประการแรกที,เป็นตวับ่งชีF ถึงความสาํเร็จ

ของงานโดยเฉพาะอยา่งยิ,งงานที,เกี,ยวกบัการใหบ้ริการ ในสถานศึกษากเ็ช่นกนั หากทุกฝ่ายที,เกี,ยวขอ้ง

ในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน องคก์ร 

ทัFงภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา สถานศึกษายอ่มประสบความสาํเร็จเช่นกนั 

  

ตอนที$  7  แนวคดิ ทฤษฎ ีเกี$ยวกบัรูปแบบ 

 

 ความหมายของรูปแบบ 

 รูปแบบหรือโมเดล (Model) มีการเปลี,ยนแปลง ปรับปรุง หรือพฒันาใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ รูปแบบโดยทั,วไปในแง่ของการพฒันาจึงไม่มีรูปแบบที,ตายตวัมีการปรับเปลี,ยนตามแต่

เหตุปัจจยัที,เป็นตวักาํหนด ซึ, งนกัวชิาการ นกัการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันีF  

 Good (1973 : 25) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบไว ้4 ความหมาย คือ 

1. เป็นแบบอยา่งของสิ,งใดสิ,งหนึ,งเพื,อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซํF า 
2. เป็นตวัอยา่งเพื,อเลียนแบบ  เช่น  ตวัอยา่งในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ  เพื,อให ้

ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบ 
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3. เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ, งเป็นตวัแทนของสิ,งใดสิ,งหนึ,งหรือหลกัการ หรือแนวคิด 

4. เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรที,มีความสมัพนัธ์ซึ, งกนัและกนั ซึ, งเมื,อรวมกนัเป็นตวั 

ประกอบและเป็นสญัลกัษณ์ทางระบบสงัคม อาจเขียนเป็นสูตรหรือบรรยายเป็นภาษาได ้

 Stoner & Wankel (1986 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบวา่ เป็นการจาํลองสถานการณ์

เพื,อใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธ์ที,สลบัซบัซอ้นของปรากฏการณ์นัFน ๆ ไดง่้ายขึFน 

 Willer (1986 : 15) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบเป็นการสร้างความคิดรวบยอดของปรากฏการณ์ 

ดว้ยวธีิการของเหตุผล ที,มีจุดหมายเพื,อใหเ้กิดความกระจ่างชดัในนิยามที,แสดงถึงความสมัพนัธ์ และ

ขอ้เสนอของระบบรูปนยัที,เกี,ยวขอ้ง 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 965) ใหค้วามหมายไวว้า่ รูปแบบ 

หมายถึง รูปที,กาํหนดขึFนเป็นหลกัหรือเป็นแนวซึ,งเป็นที,ยอมรับ 

 อุทุมพร จามรมาน (2541 : 22) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ รูปแบบ หมายถึง สิ,งที,แสดง 

โครงสร้างของความเกี,ยวขอ้งระหวา่งชุดของปัจจยั หรือตวัแปรต่างๆ หรือองคป์ระกอบที,สาํคญัในเชิง

ความสมัพนัธ์หรือเหตุผลซึ,งกนัและกนัเพื,อช่วยเขา้ใจขอ้เทจ็จริงหรือปรากฏการณ์ในเรื,องใดเรื,องหนึ,ง

โดยเฉพาะ 

 เยาวดี วบูิลยศ์รี (2556 : 27) กล่าววา่ รูปแบบ คือวธีิการที,บุคคลใดบุคคลหนึ,งไดถ้่ายทอด

ความคิด  ความเขา้ใจ  ตลอดทัFงจินตนาการที,มีต่อปรากฏการณ์  หรือเรื,องราวใด ๆ ใหป้รากฏ โดยใช ้

การสื,อสารในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น  ภาพวาด  ภาพเหมือน  แผนภูมิ  แผนผงัต่อเนื,อง  หรือสมการทาง

คณิตศาสตร์ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย และในขณะเดียวกนักส็ามารถนาํเสนอเรื,องราวหรือประเดน็ต่างๆ  

ไดอ้ยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ 

 ทิศนา แขมมณี (2550 : 220) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบไวว้า่ รูปแบบ หมายถึง เครื,องมือ

ทางความคิดที,บุคคลใชใ้นการสืบสอบหาคาํตอบ ความรู้ ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ที,เกิดขึFน โดย

สร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใชอุ้ปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลกัการต่าง ๆ และแสดงออก

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ,ง 

 ชาญชยัณรงค ์ทรงคาศรี (2552 : 16) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง สภาพลกัษณะที,ครอบคลุม

องคป์ระกอบสาํคญัซึ,งไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือ

ความเชื,อต่าง ๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขัFนตอนสาํคญั รวมทัFงวธีิเทคนิคต่าง ๆ ที,สามารถ

ช่วยใหส้ภาพนัFนเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดที,ยดึถือ ซึ, งไดรั้บการพิสูจนท์ดสอบหรือ

ยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนัFน ๆ 

 รัตนะ บวัสนธ์  (2552 : 124)  ไดก้ล่าววา่  ความหมายของของรูปแบบจาํแนกออกเป็น  

3 ความหมาย ดงันีF  
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1. แผนภาพหรือภาพร่างของสิ,งใดสิ,งหนึ,งที,ยงัไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง   รูปแบบใน 

ความหมายนีFมกัจะเรียกทบัศพัทใ์นภาษาไทยวา่ “โมเดล” ไดแ้ก่ โมเดลบา้น โมเดลรถยนต ์โมเดลเสืFอ 

เป็นตน้ 

2. แบบแผนความสมัพนัธ์ของตวัแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที,รู้จกักนัในชื,อที, 
เรียกวา่ “Mathematical Model” 

3. แผนภาพที,แสดงถึงองคป์ระกอบการทาํงานของสิ,งใดสิ,งหนึ,ง  รูปแบบในความหมายนีF  
บางทีเรียกกนัวา่ ภาพยอ่ส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื,องใดเรื,องหนึ,ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ

การบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นตน้ 

 จากความหมายที,กล่าวมา สรุปไดว้า่ รูปแบบ หมายถึง วธีิการดาํเนินงานเพื,อใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายและวตัถุประสงค ์โดยมีกรอบแนวคิดจากทฤษฎี หลกัการ นาํเสนอหรือแสดงในหลากหลาย 

รูปแบบที,มีลกัษณะของความสมัพนัธ์ เป็นเหตุเป็นผลซึ,งกนัและกนั 

 

 ประเภทของรูปแบบ 

 นกัวชิาการ และนกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบหลายลกัษณะ ซึ, งมีความแตกต่าง

กนัไป ดงันีF  

 Keeves (1988 : 561 -565) แบ่งประเภทของรูปแบบไวด้งันีF  

1. Analogue Model   เป็นรูปแบบที,ใชเ้พื,อช่วยใหเ้ขา้ใจในปรากฎการณ์ที,เป็นนามธรรม  

โดยการเทียบเคียงปรากฎการณ์ซึ,งเป็นรูปธรรม 

2. Semantic Model เป็นรูปแบบที,ใชภ้าษา   แผนภูมิ  หรือรูปภาพ  เป็นเครื,องมือสื,อสารใน 

การบรรยายหรืออธิบายปรากฎการณ์ เพื,อใหเ้ขา้ใจปรากฎการณ์นัFนๆ เกี,ยวกบัโครงสร้างทางความคิด 

องคป์ระกอบ และความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ 

3. Mathematical Model   เป็นรูปแบบที,ใชส้มการทางคณิตศาสตร์เป็นสื,อในการแสดง 

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ นิยมใชก้นัในสาขาจิตวทิยาและศึกษาศาสตร์ 

4. Schematic Model  เป็นรูปแบบความคิดที,แสดงออก  เป็นแผนผงั  แผนภาพ  ไดอะแกรม  

กราฟ 

5. Causal Model เป็นรูปแบบที,พฒันามาจากPath Analysis หลกัการสร้าง Semantic Model  

มาจากการนาํตวัแปรต่างๆ มาแสดงความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผล เช่น The Standard Deprivation 

Model ซึ, งเป็นรูปแบบที,แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพทางเศรษฐกิจสงัคมของ บิดา มารดา สภาพ 

แวดลอ้มทางการศึกษาที,บา้น และระดบัสติปัญญาของเดก็ 

 Smith และคนอื,นๆ  (1980 : 461) จาํแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  จาํแนกออกเป็น 
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1.1 รูปแบบคลา้ยจริง  (Iconic Model)  มีลกัษณะคลา้ยของจริง  เช่น  เครื,องบินจาํลอง  

หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตดัเสืFอผา้ 

1.2 รูปแบบเสมือนจริง(Analog Model) มีลกัษณะคลา้ยปรากฎการณ์จริง เช่น การทดลอง 

ทางเคมีในหอ้งปฏิบติัการก่อนจะทาํการทดลอง เครื,องบินจาํลองที,บินได ้หรือเครื,องฝึกหดับิน เป็นตน้ 

รูปแบบชนิดนีF มีความใกลเ้คียงความจริงมากกวา่แบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic Model) จาํแนกออกเป็น 

2.1 รูปแบบขอ้ความ  (Verbal Model)  หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ  (Qualitative Model)  

เป็นการใชข้อ้ความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ่ เช่น คาํพรรณนาลกัษณะงาน คาํอธิบายรายวชิา  

เป็นตน้ 

           2.2  รูปแบบทางคณิตศาสตร์  (Mathematical Model)  หรือ รูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model)  เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเสน้ เป็นตน้ 

 Steiner (1988, 20 : 45) ไดจ้าํแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จาํแนกออกเป็น 

1.1 รูปแบบของสิ,งใดสิ,งหนึ,ง (Model of) เช่น รูปแบบเครื,องบินที,สร้างเหมือนจริงแต่มี 

ขนาดยอ่ 

1.2 รูปแบบสาํหรับสิ,งใดสิ,งหนึ,ง (Model for) เป็นรูปแบบจาํลองที,ออกแบบไวเ้พื,อเป็น 

ตน้แบบผลิตสินคา้ ตอ้งสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึFนมาก่อนแลว้จึงผลิตสินคา้ตามรูปแบบนัFน 

2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จาํแนกออกเป็น 

2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ,งใดสิ,งหนึ,ง  (Conceptual  Model  of)   เป็นรูปแบบหรือ 

แบบจาํลองที,สร้างขึFน โดยจาํลองมาจากทฤษฎีที,มีอยูแ่ลว้ เช่น รูปแบบที,สร้างมาจากทฤษฎีการคงอยู่

ของนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้ 

2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพื,อสิ,งใดสิ,งหนึ,ง (Conceptual  Model  for) เป็นรูปแบบที,สร้าง 

ขึFนมาเพื,ออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบที,สร้างขึFนจากทฤษฎีการคดัสรรตามธรรมชาติ 

 เพื,อนาํไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูข่องนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้    

 จากการศึกษาประเภทของรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การแบ่งประเภทรูปแบบนัFน

มีความหลากหลายแตกต่างกนั ขึFนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของรูปแบบนัFน ๆ 

 

 คุณลกัษณะของรูปแบบที$ด ี

 Keeves (1988 : 560) กล่าววา่ รูปแบบที,ใชป้ระโยชนไ์ด ้มีคุณลกัษณะ 4 ประการ คือ 

1. รูปแบบ  ควรประกอบดว้ยความสมัพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (Structure  Relationship)  

มากกวา่ความสมัพนัธ์ที,เกี,ยวขอ้งกนัแบบทั,วไป (Associative Relationship)  
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2. รูปแบบ  ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที,จะเกิดขึFน  ซึ, งสามารถตรวจสอบได ้

โดยการสงัเกต ซึ, งทดสอบรูปแบบพืFนฐานจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3. รูปแบบ ควรใชอ้ภิปรายปรากฎการณ์ได ้โดยตอ้งระบุหรือชีFใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล 

ของเรื,องที,ศึกษา 

4. รูปแบบ  ควรเป็นเครื,องมือในการสร้างมโนทศันใ์หม่   และสร้างความสมัพนัธ์ของ 

ตวัแปรในลกัษณะใหม่ในเรื,องที,ศึกษา 

 

 การพฒันารูปแบบ 

 การพฒันารูปแบบ มีนกัการศึกษาไดแ้บ่งขัFนตอนในการพฒันารูปแบบแตกต่างกนัขึFนอยู่

กบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบนัFน ๆ ดงันีF  

Willer (1986 : 83) กล่าววา่ การพฒันารูปแบบมีขัFนตอนการดาํเนินงานที,แตกต่างกนั 

โดยทั,วไปแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรง

ของรูปแบบ (Validity) ส่วนรายละเอียดของแต่ละขัFนตอนวา่ มีการดาํเนินการอยา่งไรนัFนขึFนอยูก่บั

ลกัษณะและกรอบความคิด ซึ, งเป็นพืFนฐานในการพฒันารูปแบบนัFน ๆ 

กาญจนา วธันสุนทร ((2550 : 3-11) ไดเ้สนอการออกแบบการวจิยัเพื,อพฒันารูปแบบ สรุป

ไดว้า่ การออกแบบวจิยัเพื,อพฒันารูปแบบ เป็นการจดัทาํแผนหรือการวจิยั เพื,อศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร ทัFงในทางทฤษฎีและจากงานวจิยัเชิงประจกัษใ์นอดีต หรือเป็นการวางแผนวจิยัเพื,อ

ศึกษาความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบหรือตวัแปรต่างๆ ในเชิงเหตุและผล จากทฤษฎีและองคค์วามรู้ที,

ไดจ้ากผลงานที,มีผูศึ้กษาไวใ้นอดีต เพื,อจดัระบบโครงสร้างรูปแบบหรือกระบวนการที,แสดงใหเ้ห็นถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ตามทฤษฎีและองคค์วามรู้ที,ไดศึ้กษามา โดยสามารถพิสูจน์

ไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษว์า่ระบบโครงสร้างรูปแบบหรือกระบวนการสร้างขึFนมามีความเหมาะสมกบั 

ขอ้มูลเชิงประจกัษที์,ไดจ้ากบริบทของสงัคมที,เป็นอยูห่รือไม่ และตอ้งมีขัFนตอนในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง (Validate) ของรูปแบบที,พฒันาขึFนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือวธีิการอื,นใดที,เหมาะสม 

ชาญชยัณรงค ์ทรงคาศรี (2552 : 17) กล่าววา่ การพฒันารูปแบบ หมายถึง กระบวนการ 

ดาํเนินงานในรูปแบบของสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้  ซึ, งการสร้างหรือการพฒันารูปแบบ 

จาํลองใหค้วามรู้ตอ้งทาํการศึกษาและสร้างแบบแผนใหค้วามรู้ที,เหมาะสมกบัสภาพสงัคมของทอ้งถิ,น

นัFน ๆ เพื,อใหรู้ปแบบจาํลองนัFนมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ, งการพฒันารูปแบบนัFนสาระสาํคญัคือ รูปแบบ

ควรตอ้งมีทฤษฎีรับรอง และเมื,อพฒันารูปแบบแลว้ ก่อนนาํไปใชต้อ้งมีการวจิยัเพื,อทดสอบการพฒันา

รูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายการพฒันารูปแบบนัFน ๆ 

บุญชม ศรีสะอาด (2560 : 104-106) ไดก้ล่าวถึงการวจิยัเกี,ยวกบัการพฒันารูปแบบนัFน

อาจจะกระทาํได ้2 ขัFนตอน คือ 
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 ขัFนตอนที, 1 การสร้างหรือการพฒันารูปแบบ ขัFนตอนนีFผูว้จิยัจะสร้างหรือพฒันารูปแบบ

ขึFนมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบที,มีผูพ้ฒันาไว้

แลว้ในเรื,องเดียวกนัหรือเรื,องอื,น ๆ และผลการวจิยัที,เกี,ยวขอ้ง วเิคราะห์สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ จะ

ช่วยใหส้ามารถกาํหนดองคป์ระกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทัFงลกัษณะความสมัพนัธ์

ต่าง ๆ ระหวา่งองคป์ระกอบหรือตวัแปรนัFน หรือลาํดบัก่อนหลงัของแต่ละองคป์ระกอบในรูปแบบ 

 ขัFนตอนที, 2 การทดสอบความเที,ยงตรงของรูปแบบ หลงัจากไดพ้ฒันารูปแบบขัFนตน้แลว้ 

จาํเป็นตอ้งมีการทดสอบความเที,ยงตรงของรูปแบบดงักล่าว เพราะวา่รูปแบบที,พฒันาขึFนนัFน ถึงแมว้า่

จะพฒันาโดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของคนอื,น และผลการวจิยัที,ดีผา่นมาแลว้

หรือแมก้ระทั,งไดรั้บการกลั,นกรองจากผูเ้ชี,ยวชาญแลว้กต็าม แต่กเ็ป็นเพียงรูปแบบของสมมุติฐาน ซึ, ง

จาํเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริง หรือทาํการทดลองไปใชใ้นสถานการณ์จริง เพื,อ

ทดสอบดูวา่เหมาะสมหรือไม่ บางครัF งจึงใชค้าํวา่ “การทดลองประสิทธิภาพของรูปแบบ” 

 การพฒันารูปแบบจากที,ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ คือการดาํเนินงานที,มีแบบแผน

เป็นขัFนตอนโดยมีทฤษฎีรองรับ และมีการวจิยัโดยการทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง เพื,อปรับปรุงและ

พฒันารูปแบบอยา่งต่อเนื,อง ใหไ้ดรู้ปแบบการวจิยัที,มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

ตอนที$  8  งานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

 ดว้ยความสาํคญัของการมีวนิยัในตนเอง จึงไดมี้ผูศึ้กษาและวจิยัที,เกี,ยวกบัสภาพและ

ปัญหา และปัจจยัที,มีอิทธิพลต่อการมีวนิยัในตนเอง ดงันีF  

 

 งานวจิยัในประเทศ 

 ณฐัวฒิุ บุรีแสง และเพลินพศิ ธรรมรัตน ์ (2556 : 17-26)ไดว้จิยัเรื,องการวจิยัเชิงปฏิบติัการ

พฒันาวนิยันกัเรียน   โรงเรียนบา้นกดุจาน   สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

 เขต 3 โดยมีวตัถุประสงค ์ คือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาวนิยันกัเรียนโรงเรียนบา้นกดุจาน 2) หา

แนวทางในการพฒันาวนิยันกัเรียนโรงเรียนบา้นกดุจาน 3) ศึกษาผลของการพฒันาวนิยันกัเรียนบา้น

กดุจาน กลุ่ม เป้าหมาย จาํแนกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูร่้วมวจิยั จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ครู

หวัหนา้งานปกครอง ครูที,ปรึกษา จาํนวน 9 คน กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา นกัเรียนชัFนประถมศึกษาปี

ที, 1 ถึงชัFนมธัยมศึกษาปีที, 3 จาํนวน 167 คน และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จาํนวน 39 คน ประกอบดว้ย 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ตวัแทนนกัเรียน จาํนวน 18 คน ตวัแทนผูป้กครอง จาํนวน 18 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัFนพืFนฐาน จาํนวน 2 คน โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 4 ขัFนตอน คือ การ

วางแผนการปฏิบติัการ การสงัเกตการณ์ และการสะทอ้นกลบั ผลการวจิยัพบวา่  
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1. สภาพและปัญหาวนิยันกัเรียนประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ 1. ดา้นสภาพวนิยั พบวา่ นกัเรียน 

แต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน ไม่แสดงความเคารพครู ผูป้กครอง ผูม้าเยี,ยมโรงเรียน               

มีพฤติกรรมดา้นการแต่งกาย และดา้นการทาํความเคารพอยูใ่นระดบันอ้ย 2. ดา้นปัญหาวนิยันกัเรียน

พบวา่ นกัเรียนไม่มีวนิยัในตนเอง ผูป้กครองไม่มีเวลาอบรมสั,งสอน ครูขาดความเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน 

นกัเรียนเขินอายและไม่กลา้แสดงออก มีพฤติกรรมดา้นการแต่งกายและดา้นการทาํความเคารพอยูใ่น

ระดบันอ้ย  

2. แนวทางในการพฒันาวนิยันกัเรียน  มี  2  แนวทาง คือ 1. การจดักิจกรรมพฒันาวนิยั 

นกัเรียน ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเยี,ยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมอบรมนกัเรียนหนา้เสาธง 

กิจกรรมการยนืรับ-ส่งนกัเรียน กิจกรรมโฮมรูม 2. การนิเทศภายใน 

3. ผลของการพฒันาวนิยันกัเรียน   ประกอบดว้ย  2  ดา้น   คือ   ดา้นการแต่งกาย   พบวา่ 

นกัเรียนแต่งกายถูกตอ้งดีขึFนมาก ดา้นการทาํความเคารพ พบวา่นกัเรียนเห็นความสาํคญัของการทาํ

ความเคารพและนกัเรียนมีพฤติกรรมดีขีFนมาก  

 ประสิทธิY  ทองภู และคณะ (2557 : 146-148) ศึกษาการดาํเนินงานเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

โรงเรียนบา้นผอื สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค์

คือ 1) เพื,อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ ในการดาํเนินงานเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียน  

2) เพื,อเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียน และ 3) ศึกษาผลการเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียน โรงเรียนบา้นผอื 

สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มผูร่้วมวจิยั ประกอบดว้ยครูงาน

ปกครองนกัเรียน ครูแนะแนว และครูสอนนกัเรียนชัFนประถมศึกษาปีที, 4-6 รวม 13 คน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

จาํนวน 101 คน ไดแ้ก่ ครูประจาํชัFน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผูป้กครองนกัเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัFนพืFนฐาน เครื,องมือที,ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการประชุม แบบ

สมัภาษณ์ แบบประเมิน สถิตที,ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี,ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัพบวา่ การศึกษาวนิยัของนกัเรียนระดบัชัFนประถมศึกษาปีที, 4-6 พบนกัเรียนที,มีปัญหาดา้น

การแต่งกาย ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นการทาํความเคารพ ดา้นการเขา้แถว การเสริมสร้างวนิยัของ

นกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอบรมคุณธรรม กิจกรรมร่วมจิตรวมใจ กิจกรรมนกัเรียนตน้แบบ กิจกรรม

คลินิกนกัเรียน กิจกรรมเยี,ยมบา้น กิจกรรมครูประจาํหมู่บา้น พบวา่ นกัเรียนมีวนิยัต่อตนเองมากขึFน 

โดยนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาดา้นวนิยัเพิ,มมากขึFน 

 ถิรพงศ ์ฤกษข์าํ และคณะ (2558 : 169-185) ไดท้าํวจิยัเรื,อง การพฒันารูปแบบการพฒันา

วนิยันกัเรียนของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษามธัยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื,อพฒันารูปแบบฯ ทดลองใชรู้ปแบบฯ และประเมินรูปแบบฯ ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ 

1) รูปแบบการพฒันาวนิยันกัเรียนของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษามธัยมศึกษาใน
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กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ดา้น คือ ดา้นการบริการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

ดา้นการจดักิจกรรม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง และดา้นการ

วดัและประเมินผลทางวนิยั 2) การประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบฯ พบวา่ ร้อยละของนกัเรียนที,

ไดผ้ลการประเมินหลงัการทดลองใชรู้ปแบบในภาพรวม ในระดบั 3 และ 2 มีจาํนวนเพิ,มมากขึFนเมื,อ

เปรียบเทียบกบัก่อนการทดลองใชรู้ปแบบฯ ส่วนร้อยละของนกัเรียนที,ไดผ้ลการประเมินหลงัทดลอง

ใชรู้ปแบบในระดบั 1 และ 0 มีจาํนวนลดลงเมื,อเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลองใชรู้ปแบบ และ 3)  

การประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบฯ ตามมาตรฐานการประเมินของ JCSEE 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน ์ มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้ มาตรฐานดา้นความเหมาะสม และ

มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง พบวา่ รูปแบบการพฒันาวนิยันกัเรียนของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พืFนที,การศึกษามธัยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร มีอรรถประโยชน ์มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม 

และมีความถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมากที,สุดในทุกมาตรฐาน 

 สิริกร สินสม (2558 : 83-85) ศึกษาปัจจยัที,มีผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษามธัยม 

ศึกษา เขต 3 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื,อศึกษา 1) ระดบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชัFนมธัยม 

ศึกษาตอนตน้ 2) เพื,อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ตามสถานภาพของ

ครอบครัว 3) เพื,อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพการอบรมเลีFยงดูและดา้นสภาพแวดลอ้ม 

สถานศึกษากบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 4) เพื,อศึกษาชุด ปัจจยัที,

สามารถพยากรณ์ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ 5) เพื,อศึกษาปัญหา

และขอ้เสนอแนะ เพื,อพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มตวัอยา่ง

คือ นกัเรียนชัFนมธัยมศึกษาตอนตน้ 191 คน ผูป้กครอง 191 คน และครูฝ่ายปกครอง 112 คน เครื,องมือ

ที,ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที,ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี,ย 

ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่  

1. นกัเรียนระดบัชัFนมธัยมศึกษาตอนตน้มีวนิยัดา้นพฤติกรรมในหอ้งเรียน   และดา้น 

พฤติกรรมทั,วไปในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. นกัเรียนที,มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกนั   มีพฤติกรรมที,เกี,ยวกบัความมีวนิยัใน 

ตนเอง ทัFงภาพรวมและรายดา้นต่างกนั 

3. ตวัแปรที,มีความสมัพนัธ์กบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนดา้นการเลีFยงดูทางบวก 

คือ การอบรมเลีFยงดูแบบใชอ้าํนาจที,มีเหตุผล ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา คือ การปฏิบติัตน

ของครู พฤติกรรมกลุ่มเพื,อนและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน สาํหรับตวัแปรที,มีความสมัพนัธ์ทางลบ 

คือ การอบรมเลีFยงดูแบบปล่อยตามใจ 

4. ชุดตวัแปรพยากรณ์ประกอบดว้ย พฤติกรรมกลุ่มเพื,อน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 



	 84	

การปฏิบติัตนของครูและการอบรมเลีFยงดูแบบใชอ้าํนาจที,มีเหตุผล 

5. ปัญหาของการพฒันาพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ในดา้นการปฏิบติั 

ตนของครู ครูบางคนสอนไม่เขา้ใจหรือสอนแลว้นกัเรียนเขา้ใจยาก   

 กรกช วรรณไชย (2559 : 204-205) ไดศึ้กษารูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ดา้นการมีวนิยัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค ์

1) เพื,อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที,มีผลต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดา้นการมีวนิยัของนกัเรียน ระดบั

มธัยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจงัหวดัขอนแก่น 2) เพื,อสร้างรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์ ดา้นการมีวนิยัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ในจงัหวดัขอนแก่น 

และ 3) เพื,อทดลองใชแ้ละประเมินผลรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นการมีวนิยัของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ในจงัหวดัขอนแก่น ซึ, งประกอบดว้ยกิจกรรมในการ

พฒันา จาํนวน 9 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมรู้เรื,องวนิยั 2) กิจกรรมช่วยฟังหน่อย 3) กิจกรรมคน้หา

บุคคลตน้แบบ 4) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 5) กิจกรรมการวเิคราะห์และเลือกบุคคลตน้แบบ        

6) กิจกรรมสร้างความคุน้เคย 7) กิจกรรมการวางแผนการใชเ้วลา 8) กิจกรรมการรู้จกัตนเอง และ           

9) กิจกรรม 5 ส กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสในจงัหวดัขอนแก่น 

ภาคเรียนที, 2 จาํนวน 382 คน เครื,องมือที,ใชคื้อแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

และใชรู้ปแบบการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง โดยใชโ้ปรแกรมลิสเรลในการวเิคราะห์ หลงัการ

ทดลองใชรู้ปแบบฯ พบวา่ หลงัการทดลองนกัเรียนระดบัชัFนมธัยมศึกษาปีที, 1-3 โรงเรียนหินเหิบศิลา

ทิพย ์ มีการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นการมีวนิยัมากกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที,ระดบั 0.05 

 นพรัตน ์ชยัเรือง (2559 : 159-169) ไดว้จิยัเรื,อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื,อพฒันา

วนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีจุดประสงคเ์พื,อพฒันา

และตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ในการพฒันาวนิยันกัเรียน    ตามแนวคิดเกณฑคุ์ณภาพ 

การศึกษาเพื,อการดาํเนินงานที,เป็นเลิศ กลุ่มตวัอยา่งที,ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

127 คน ครู 1,016 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 1,143 คน รวมทัFงสิFน 2,286 คน ของโรงเรียนดี

ประจาํตาํบล จงัหวดันครศรีธรรมราช เครื,องมือที,ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบบนัทึกผล

การพฒันา แบบประเมินผลการพฒันา วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี,ย ค่าเบี,ยงเบนมาตรฐาน 

และ t-Test วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เนืFอหา ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การดาํเนินงานการพฒันาวนิยันกัเรียนโรงเรียนดีประจาํตาํบลจงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีผลการดาํเนินงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจยัความสาํเร็จการพฒันาวนิยันกัเรียนโรงเรียนดีประจาํตาํบลจงัหวดันครศรีธรรมราช 

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
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3. ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการ  และความจาํเป็น ในการพฒันาวนิยัวนิยันกัเรียนของ 

โรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการวเิคราะห์การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูว้จิยักบัสถานศึกษา   เพื,อการพฒันาวนิยั 
นกัเรียน และจากการตรวจเยี,ยมสถานศึกษา และผูป้กครอง พบวา่ ทุกคนมีอธัยาศยัไมตรีดี ส่วนใหญ่มี

ความประสงคแ์ละใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาวนิยันกัเรียน ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน และ

ผูป้กครอง ชุมชน มีความปรารถนาร่วมกนัในการพฒันาวนิยันกัเรียน และพร้อมกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินการพฒันาวนิยันกัเรียน 

5. ผลการวเิคราะห์การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื,อการพฒันาวนิยันกัเรียน 

อยูใ่นระดบัมาก 

6. ผลการวเิคราะห์การพฒันาวนิยันกัเรียนตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที,พฒันาขึFน 

โดยการวเิคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา พบวา่ โดยรวมสถานศึกษามีความเขม้แขง็ แต่ยงัมีจุดอ่อนที,

สาํคญั คือ ขาดการมีส่วนร่วมที,ดีและชดัเจนในการพฒันาวนิยันกัเรียน 

7. ผลการประเมินความสาํเร็จการพฒันาวนิยันกัเรียน  ตามแผนการพฒันาวนิยันกัเรียน 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื,อการพฒันาวนิยันกัเรียน พบวา่  

7.1 การประเมินเปรียบเทียบวนิยันกัเรียนก่อนและหลงัการพฒันาตามรูปแบบการ 
บริหารสถานศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .01  

7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันาวนิยันกัเรียนของสถานศึกษาร่วม 

พฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื,อพฒันาวนิยันกัเรียน โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

8. ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื,อการพฒันาวนิยันกัเรียนจากการ 
ประเมินของผูเ้ชี,ยวชาญโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

 เบญญาภา หลวงราช (2560 : 127-129) ไดว้จิยัเรื,อง ปัจจยัที,ส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื,อ  

1) ศึกษาระดบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนคร 

ศรีอยธุยา 2) ศึกษาปัจจยัที,ส่งผลต่อความมีวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และ3)ศึกษาแนวทางการพฒันาความความมีวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่งที,ใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ปีการศึกษา 2559 สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 

จาํนวน 12 โรงเรียน นกัเรียน 372 คน เครื,องมือที,ใช ้คือ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชิงลึก สถิติ

ที,ใชใ้นการวจิยั คือ ค่าความถี, ค่าร้อยละ ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธิY

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวจิยัพบวา่  

4. นกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีระดบัความมี 
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วนิยัในตนเองอยูใ่นระดบัสูง 

5. ปัจจยัที,ส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดแ้ก่ ปัจจยัภายในตวับุคคล ประกอบดว้ย ความสนใจเรื,องคุณธรรมส่วนตวั 

ลกัษณะมุ่งอนาคต ปัจจยัดา้นครอบครัว ประกอบดว้ย การส่งเสริมการเรียนจากผูป้กครอง และปัจจยั

ดา้นโรงเรียน ประกอบดว้ย สมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียน สมัพนัธภาพระหวา่งเพื,อนกบัเพื,อน 

และการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ตวัแปรตน้ทัFง 6 ตวัแปร ร่วมกนัส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,

ระดบั .05 

6. แนวทางการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการ 

ศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ โรงเรียนตอ้งมีการสภาพแวดลอ้มที,ดี ครูใหค้วามรักความ

อบอุ่น ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งสมํ,าเสมอ พอ่แม่ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการพฒันา

วนิยัในตนเองของนกัเรียน และนกัเรียนตอ้งตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการพฒันาวนิยัในตนเอง  

 ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561 : 59-61) ไดว้จิยัเรื,อง ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชัFน

มธัยมศึกษาปีที, 1-3 โรงเรียนสตึก สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชัFนมธัยมศึกษาปีที, 1-3 โรงเรียนสตึก สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 32 จาํนวน 280 คน เครื,องมือที,ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที,ใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี,ย ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่า t-test ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชัFนมธัยมศึกษาปีที, 1-3 โรงเรียนสตึก สงักดั 

สาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้น

ความรับผดิชอบมีคะแนนเฉลี,ยมากที,สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชัFนมธัยมศึกษาปีที, 1-3 

โรงเรียนสตึก สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จาํแนกตามเพศ โดยรวมและราย

ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นความอดทน แตกต่างอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

3. ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชัFนมธัยมศึกษาปีที, 1-3 

โรงเรียนสตึก สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จาํแนกตามระดบัชัFน โดยรวม

และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .05 

 นิพนธ์ หลกัทรัพย ์ (2558 : 260-266)   ศึกษารูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ของนกัเรียนโดยใชห้ลกัไตรสิกขาในสถานศึกษาขัFนพืFนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษาประถม 

 ศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื,อสร้างรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนโดยใช้

หลกัไตรสิกขาในสถานศึกษาขัFนพืFนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
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คือ ผูบ้ริหารและครูผูรั้บผดิชอบ จาํนวน 410 คน เครื,องมือที,ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบ 

สอบถาม แบบสมัภาษณ์ สถิติที,ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี,ย ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน 

และการวเิคราะห์เนืFอหา  ผลการวจิยัพบวา่  

1. สภาพปัจจุบนัของคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน   ในสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื,อพิจารณารายดา้น 

พบวา่ ดา้นที,มีค่าเฉลี,ยมากที,สุด คือ ดา้นใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั,นในการทาํงาน 

2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน โดยใชห้ลกั 

ไตรสิกขาในสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อม การ

พฒันาขัFนศีล การพฒันาขัFนสมาธิ และการพฒันาขัFนปัญญา  

3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบ พบวา่ ก่อนการทดลองใชโ้ดยรวมผลการประเมินอยูใ่นระดบั 

คุณภาพพอใช ้ส่วนหลงัการทดลองใช ้โดยรวมผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 

4. ผลการประเมินรูปแบบและนาํเสนอรูปแบบ  พบวา่  รูปแบบมีความเหมาะสม มีความ 

เป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัมากที,สุด 

 ภทรพร ยทุธาภรณ์พินิจ และปาริชาติ จนัทร์เพญ็ (2559 : 93-101) ไดท้าํวจิยัเรื,องการพฒันา

ความมีวนิยัในตนเองดว้ยหลกัไตรสิกขา กรณีศึกษานกัเรียนชัFนประถมศึกษา สงักดัเขตพืFนที,การศึกษา

จงัหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื,อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจทกัษะและมีวนิยัในตนเองในการ

รักษาศีล 5 การเจริญสติ และสมาธิ ตามหลกัอิทธิบาทและพฒันาปัญญาดว้ยการสร้างศรัทธาโดยเนน้

ความเป็นกลัยาณมิตรของผูส้อนเพื,อใหผู้เ้รียนที,ไดรั้บการพฒันาดว้ยกระบวนการไตรสิกขา สามารถ 

แสดงพฤติกรรม และรายงานตนเองไดอ้ยา่งเด่นชดั วา่สามารถพฒันาความมีวนิยัในตนเองไดซึ้,งกลุ่ม

ตวัอยา่งคือ นกัเรียนชัFนประถมศึกษาตอนปลาย อาย ุ8-12 ปี เกบ็ขอ้มูลดว้ยเครื,องมือ 1) แบบวดัความมี

วนิยัในตนเอง 2) แบบสมัภาษณ์ผูป้กครอง 3) แบบสงัเกตของผูว้จิยัและผูช่้วย 4) การรายงานตนเอง

ของผูเ้รียนทัFงดว้ยคาํพดูและลายลกัษณ์อกัษร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ t-test และการวเิคราะห์เนืFอหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูเ้ขา้รับการพฒันาความมีวนิยัในตนเองทัFง 2 ช่วงชัFน มีคะแนนความมีวนิยัใน

ตนเองสูงกวา่ก่อนเขา้รับการพฒันาความมีวนิยัในตนเอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั 0.01 2) 

ผูป้กครองกวา่ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการพฒันาความมีวนิยัในตนเองสูงอยา่งเห็นไดช้ดั 3) 

ผูว้จิยั ครูประจาํชัFน ต่างมีความเห็นสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัวา่ ผูเ้รียนมีวนิยัในตนเองเพิ,มมากขึFน 

ทัFงวนิยัในการปฏิบติัภารกิจในชีวติประจาํวนั วนิยัในการรักษาศีล วนิยัในเรื,องความตรงต่อเวลา วนิยั

ในการรายงานตนเองอยา่งซื,อสตัย ์

 อภิลกัษณ์ เนียมโพธิY  (2560 : 66-67) ไดว้จิยัเรื,อง การพฒันาความมีวนิยัในตนเองดา้นการ

เรียนรู้ ตามหลกัไตรสิกขา ของนกัเรียนชัFนประถมศึกษาปีที, 5 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื,อ 1) ศึกษาความมี

วนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ ของนกัเรียนชัFนประถมศึกษาปีที, 5 โดยจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิก ใน
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วชิาสงัคมศึกษา 2) เพื,อเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียน โดยจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา และ 3) เพื,อศึกษาความคงทนของความมีวนิยัในตนเอง

ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เสร็จสิFนแลว้ 1 เดือน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัFน

ประถมศึกษาปีที, 5 จากโรงเรียนชุมชนบา้นประโดก-โคกไผ ่(สถิตยว์ริิยะคุณ) จาํนวน 32 คน เครื,องมือ

ในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัความมีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลี,ย ส่วน

เบี,ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนโดยใชค้่า 

t-Test ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความมีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ หลงัเรียนของนกัเรียนเพิ,มขึFนทุกคน 

และนกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 71.88) มีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 2) นกัเรียนที,

เรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา มีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .01 3) นกัเรียนที,เรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 

มีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้หลงัเรียนจบผา่นไป 1 เดือน สูงกวา่หลงัเรียนตามแผนการสอนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .05  

 ผลจากการศึกษางานวจิยัที,เกี,ยวขอ้งในประเทศสรุปไดว้า่ การวจิยัการพฒันาทางดา้นวนิยั

ในตนเองของนกัเรียน ปัญหาส่วนใหญ่ที,พบคือ ความรับผดิชอบต่อตนเอง การประพฤติปฏิบติัตนไม่

เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน การแสดงความเคารพ การเขา้แถว ส่วนปัจจยัที,มีผลต่อ

ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน คือ การอบรมเลีFยงดูของพอ่แม่ผูป้กครอง การดูแลเอาใจใส่ของ 

ครู การเป็นแบบอยา่งที,ดีของครู การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ความสมัพนัธภาพระหวา่งครูกบั

นกัเรียน สมัพนัธภาพระหวา่งเพื,อนกบัเพื,อน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนที,เอืFอต่อการเรียนรู้

ในเรื,องวนิยั เหล่านีFลว้นส่งผลต่อวนิยัของนกัเรียนทัFงสิFน ส่วนแนวทางที,ใชใ้นการพฒันาวนิยันกัเรียน 

คือกิจกรรมที,นกัเรียนทาํอยูเ่ป็นประจาํในโรงเรียน ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหนา้เสาธง การ

สอดแทรกเรื,องวนิยัในกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมเยี,ยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมยนืรับ-ส่งนกัเรียน กิจกรรม 

นั,งสมาธิก่อนเขา้เรียน ฯลฯ เช่นเดียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขาที,ใหค้วามสาํคญั 

กบัการปฏิบติัจริงอยา่งเป็นขัFนตอน นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยกิจกรรมตามหลกัไตรสิกขาจะ 

จาํแนกตามองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คือ การเตรียมความพร้อม การพฒันาขัFนศีล การพฒันาขัFน

สมาธิ และการพฒันาขัFนปัญญา  

 

 งานวจิยัต่างประเทศ 

 Lanier (1993 : 1680-A) ทาํการวจิยัเรื,อง Promotion moral and conceptual development  

in rural adolescents จุดประสงคข์องการทาํวจิยัครัF งนีF  เพื,อการศึกษาผลของการจดัการศึกษาเพื,อพฒันา

จริยธรรมของนกัเรียนระดบัชัFนที, 11 และ 12 ในโรงเรียนชนบท  เดก็นกัเรียนในชนบทไดรั้บการอบรม

ใหคิ้ดและปฏิบติัตามต่างๆกนั ซึ, งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสงัคมในยคุโลกาภิวตัน ์ การทดลอง
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ไดแ้บ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มควบคุมใหไ้ดรั้บการฝึก การใหค้าํแนะนาํ และการจดัประสบการณ์ และ

อีกกลุ่มเป็นนกัเรียนที,ประกอบดว้ย นกัเรียนตัFงแต่นกัเรียนโรงเรียนระดบักลางจนถึงระดบัสูงสุด ผล 

การวจิยัพบวา่ การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนทัFง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

Brown (2004 : 1737-A) ไดว้จิยัการเสริมสร้างวนิยัในชัFนเรียน พบวา่ การเสริมสร้างวนิยัใน

ชัFนเรียนเป็นเรื,องที,สาํคญัเรื,องหนึ,งในวงการศึกษามาหลายปี ในการวจิยัครัF งนีF  มีวตัถุประสงคเ์พื,อ

ตอ้งการทราบวา่ การเสริมสร้างวนิยัในชัFนเรียนของครู ไดเ้ตรียมความพร้อมสาํหรับการเสริมสร้าง

วนิยัในชัFนเรียนดว้ยตนเองหรือไม่ หรือจากการเรียนรู้ในการทาํงาน จากการสอบถามความคิดเห็นครู

ที,สอนภาษาองักฤษในญี,ปุ่นซึ,งเป็นกลุ่มตวัอยา่งในเรื,องการเสริมสร้างวนิยัในชัFนเรียน พบวา่ การเสริม 

สร้างวนิยัในชัFนเรียน ครูจะตอ้งเตรียมความพร้อมเป็นอยา่งดี ทัFงจากการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง การ

เอาใจใส่ การศึกษาหาความรู้ และการคน้พบจากการวจิยันีF  อาจจะเป็นการเตรียมความเขา้ใจอยา่งถ่อง

แท ้กรณีการเสริมสร้างวนิยัในชัFนเรียนสาํหรับครูในสหรัฐอเมริกา 

 Duckworth and Seligman (2005: 939-944) ไดท้าํการศึกษาเรื,อง การมีวนิยัในตนเองมี 

ผลมากกวา่ระดบัความสามารถทางสติปัญญา ในการทาํนายประสิทธิผลผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของ

วยัรุ่น ในการศึกษาติดตามผลระยะยาวของนกัเรียนชัFนมธัยมศึกษาปีที, 2 จาํนวน 140 คน โดยศึกษา 

การมีวนิยัในตนเองจากสมุดบนัทึกการเรียน รายงานของผูป้กครอง และรายงานของครูในภาคตน้ เพื,อ

ทาํนายผลการเรียนในภาคปลาย การเขา้ชัFนเรียน คะแนนแบบทดสอบประสิทธิผลมาตรฐาน และการ

เลือกเขา้เรียนต่อในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนีFผูว้จิยัไดไ้ปทดลองกบันกัเรียนชัFน

มธัยมศึกษาปีที, 2 อีกจาํนวน 164 คน โดยใชแ้บบทดสอบที,วดัลกัษณะนิสยัในการเรียน และวดัระดบั

สติปัญญาเพิ,มเติมเขา้ไปดว้ย ผลการศึกษาของกลุ่มที, 2 คะแนนการมีวนิยัในตนเองมีผลมากกวา่ระดบั

สติปัญญาในการทาํนายคะแนนปลายภาค การเลือกเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย การเขา้ชัFน

เรียน ชั,วโมงการดูโทรทศัน ์ (มีคะแนนในทางตรงกนัขา้ม) ชั,วโมงการทาํการบา้น และช่วงเวลาของ

วนัที,เดก็เริ,มทาํการบา้น การคน้พบครัF งนีF เสนอแนะวา่ การที,เดก็มีศกัยภาพทางสติปัญญาสูงขึFนนัFนก็

เป็นเพราะวา่นกัเรียนมีการพฒันาในดา้นความมีวนิยัในตนเอง 

 Jet (2005 : unpage) ไดว้จิยัเกี,ยวกบัวธีิการสร้างวนิยัแก่เดก็ ซึ, งองคก์ารทางการศึกษาของ

อเมริกา และฝ่ายบริการครอบครัวในรัฐโอไฮโอ ไดก้ล่าววา่ ขัFนตอนที,จะช่วยผูป้กครองสร้างความมี

วนิยัทางบวกใหก้บัเดก็ ๆ ไดน้ัFน พอ่แม่ควรใชค้าํพดูในการกระตุน้ การอธิบายถึงลกัษณะพฤติกรรมที,

พึงประสงคด์งักล่าวใหก้บัเดก็ ๆ ฟัง และป้องกนัพฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค ์โดยการตัFงกฎหา้มกระทาํ

พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงคอ์ยา่งเฉพาะเจาะจง พร้อมกบัใหเ้หตุผลและบทลงโทษของกฎดงักล่าวให้

เดก็ ๆ ไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน และสอนใหเ้ดก็ ๆ ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเกี,ยวกบัผลกระทบของการแสดง

พฤติกรรมที,ไม่มีวนิยัของตนเองดว้ย 



	 90	

Duckworth and Seligman (2006: 198-208) ทาํการศึกษาเรื,องความสมัพนัธ์ระหวา่งการมี

วนิยัในตนเองกบัเพศ ผลการศึกษา และคะแนนแบบทดสอบสมัฤทธิผล ผูว้จิยัศึกษานกัเรียนระดบั

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ คะแนนของนกัเรียนหญิงจะไดผ้ล

การเรียนสูงกวา่นกัเรียนชายในทุกวชิา แต่อยา่งไรกต็ามนกัเรียนหญิงไม่ไดมี้คะแนนสูงกวา่นกัเรียน

ชายในแบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญาหรือแบบทดสอบสมัฤทธิผล นอกจากนีF  ผูว้จิยัคน้พบ

วา่ นกัเรียนหญิงมีวนิยัในตนเองมากกวา่นกัเรียนชาย และผลการคน้พบนีF มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

รายงานผลการเรียนมากกวา่แบบทดสอบดา้นความถนดั หรือแบบทดสอบสมัฤทธิผล โดยนกัเรียน

หญิงชัFนมธัยมศึกษาปีที, 2 มีคะแนนการมีวนิยัในตนเองมากกวา่นกัเรียนชาย จากสมุดรายงานผลการ

เรียน และการประเมินผลของครู และพอ่แม่ ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของการที,

นกัเรียนหญิงไดค้ะแนนสูงกวา่นัFนส่วนหนึ,งมีผลมาจากการที,มีวนิยัในตนเองมากกวา่   

Warren (2009 : unpage) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรายงานเหตุการณ์ที,เกิดขึFนของ

ระเบียบวนิยันกัเรียนและผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนจาก 4 มลรัฐ ทางตะวนัออก โดย

พระราชบญัญติัการศึกษาเมื,อปี 2001 ไดถู้กกาํหนดขึFนมาเพื,อพฒันาผลสมัฤทธิY ทางการเรียนรู้ของ

นกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาล เพื,อใหบ้รรลุเป้าหมายนีF  รัฐบาลตอ้งการใหแ้ต่ละมลรัฐกาํหนดระเบียบ  

7 ประการ ภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาที,กาํหนด ซึ, งแต่ละมลรัฐจะตอ้งกาํหนดสิทธินีFและรายงาน

ผลการดาํเนินงานทุกปี ระเบียบขอ้แรกคือโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งจะตอ้งสร้างสิ,งแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ที,ปลอดภยัสาํหรับนกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูป้กครอง มีนกัวจิยัหลายคนไดศึ้กษาเรื,อง 

การละเมิดระเบียบวนิยัของนกัเรียนที,ถูกใหห้ยดุพกัการเรียนและการไล่ออกในอตัราที,สูงมาก เแต่เมื,อ

ครูไดส้ร้างสิ,งแวดลอ้มการเรียนรู้และการอบรม ผลที,ไดคื้อนกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะชีวติที,ตนเอง

ตอ้งการเพื,อนาํไปสู่ความสาํเร็จดงันัFนงานวจิยันีF ถูกออกแบบเพื,อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์

ของระเบียบวนิยันกัเรียนและผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ใน 4 มลรัฐ คือ

มลรัฐแมรี,แลนด ์ มลรัฐนิวเจอร์ซี, มลรัฐเพนซิลวาเนีย และมลรัฐเวอร์จิเนีย จากผลการวจิยัพบวา่  

มีความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์ที,เกิดขึFนของระเบียบวนิยันกัเรียน และผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของ

นกัเรียนในทัFง 4 มลรัฐ คือ นกัเรียนที,มีระเบียบวนิยัที,ดีส่งผลต่อผลสมัฤทธิY ทางการเรียนที,ดีขึFนดว้ย 

 Rana Navid Ahmed (2009 : 59) ไดศึ้กษาบทบาทของระบบการศึกษาที,แตกต่างกนัในการ

พฒันาคุณธรรมและลกัษณะทางสงัคมของนกัเรียนปากีสถาน พบวา่ ในการพฒันาของลกัษณะทาง

ศีลธรรมและสงัคมในนกัเรียน (เช่น ความซื,อสตัยสุ์จริต ความอดทน ความรุนแรง การเคารพคนอื,น ๆ 

และความรักชาติ) เป็นที,รับรู้กนัวา่สถาบนัทางการศึกษาควรจะพฒันาบุคลิกของนกัเรียน โดยครูที,มี

ความสามารถและมีความเชี,ยวชาญ หลกัสูตร บรรยากาศการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมหลกัสูตร 

การศึกษานีFพบวา่ ระบบการพฒันาไม่วา่จะเป็นของเอกชน รัฐบาล หรือ Madrassah ต่างกส่็งเสริม

คุณธรรมและลกัษณะทางสงัคมใหก้บันกัเรียน และงานวจิยัที,แตกต่างกนัสนบัสนุนวา่ ระบบของ 
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Madrassah มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาลกัษณะเหล่านีFของนกัเรียน ในขณะที,ระบบอื,น ๆ กมี็บทบาท

สาํคญัเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนทัFงของรัฐ เอกชน และ Madrassah จาํนวนอยา่งละ 55 คน เป็น 

กลุ่มตวัอยา่งในการสาํรวจ ความแปรปรวนของการตรวจสอบความแตกต่างในลกัษณะทางสงัคมและ

ศีลธรรมของนกัเรียนของโรงเรียนสามระบบ พบวา่ การตอบสนองของนกัเรียนในระบบโรงเรียน 

Madrassah อยูใ่นระดบัสูง ทัFงความซื,อสตัย ์ ความรุนแรง การเคารพผูอื้,น และความรักชาติ เมื,อ

เปรียบเทียบกบันกัเรียนของโรงเรียนภาครัฐและเอกชน และยงัพบอีกวา่ นกัเรียนของระบบโรงเรียน

เอกชนมีระดบัความอดทนสูงกวา่  เมื,อเทียบกบัระบบโรงเรียนภาครัฐ และ ระบบโรงเรียน Madrassah 

 Williams (2011 : unpage) ไดศึ้กษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํและผลลพัธ์ระเบียบวนิยัของ

นกัเรียน : กรณีศึกษาการรับรู้ของครูในโรงเรียนมธัยมตน้ วตัถุประสงคข์องงานวจิยันีF  เพื,อศึกษาความ 

สมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมภาวะความเป็นผูน้าํและการทาํผดิระเบียบวนิยัของนกัเรียนโดยการกาํหนด

มาตรการเมื,อมีการทาํผดิระเบียบวนิยั เช่น การพกัการเรียนและการไล่ออก คาํถามของการวจิยัในขอ้

แรกจะศึกษาความแตกต่างของการทาํผดิระเบียบวนิยัของโรงเรียน และคาํถามที,สองเพื,อทาํการศึกษา

การทาํผดิระเบียบวนิยัที,เกี,ยวขอ้งกบัมาตรฐานที,กาํหนดควบคุมพฤติกรรมนกัเรียน การเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูจากโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 6 แห่ง และ

โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง ในตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา สถิติที,ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

คือ ค่าเฉลี,ย ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์แบบถดถอย จากผลการวจิยัพบวา่ มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัดา้นความร่วมมือและทรรศนะคติของการเปลี,ยนแปลงภาวะผูน้าํและนกัเรียน

ที,มีพฤติกรรมทางวนิยัตามระเบียบของโรงเรียนจะมีความคิดริเริ,มสร้างสรรค ์ ความน่าเชื,อถือ การให้

ความร่วมมือ มีพฤติกรรมของภาวะความเป็นผูน้าํ 

 Caroline Koh (2012 : 83) ไดศึ้กษาการพฒันาคุณธรรมและแรงจูงใจของนกัเรียนใน

การศึกษาจริยธรรม : การศึกษาสิงคโปร์ การศึกษาครัF งนีFดาํเนินการในสิงคโปร์และใชว้ธีิการประเมิน

ของ Kohlberg ในการตดัสินทางศีลธรรมกบักรอบตามทฤษฎีการตดัสินใจดว้ยตนเอง ไปประเมิน

ระเบียบสร้างแรงบนัดาลใจของนกัเรียนวยัรุ่นที,มีต่อการศึกษาทางสงัคมและทางจริยธรรม หรือ CME 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่การพฒันานกัเรียนสิงคโปร์ของเหตุผลเชิงจริยธรรมตามแนวโนม้ที,กาํหนด

ไวส้าํหรับกลุ่มอายขุองพวกเขาตามทฤษฎีของ Kohlberg เรื,องเกี,ยวกบัแรงจูงใจของนกัเรียนในการ 

ศึกษาทางสงัคมและทางจริยธรรม พบวา่ นกัเรียนมีแรงจูงใจภายในตนเองในระดบัปานกลาง แมว้า่

ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัขัFนการพฒันาจริยธรรมและแรงจูงใจในการศึกษาทางสงัคมและทาง

จริยธรรมจะอยูใ่นระดบัตํ,ากต็าม 

 Rui Zhao and Yi-Lung Kuo (2015 : 61-70) ไดท้าํการศึกษาบทบาทของการมีวนิยัใน

ตนเองที,มีต่อผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประถม 10 การศึกษานีF เป็นการศึกษาวธีิการ

ขนาดยอ่ยของวนิยัในตนเอง (การควบคุมพฤติกรรมการควบคุมความคิดและการควบคุมอารมณ์) ใน
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การทาํนายผลสมัฤทธิY ทางการเรียนระดบัประถมศึกษา 10 กลุ่มตวัอยา่งที,ไดรั้บคดัเลือกในการศึกษานีF  

มีวนิยัในตนเองและมีผลสมัฤทธิY ทางการเรียนสูง เมื,อเทียบกบันกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยวดัจาก

แบบสอบถามความสามารถนกัเรียนแสดงใหเ้ห็นวา่การมีวนิยัในตนเองสาํหรับนกัเรียนจึงควรปลูกฝัง

ตัFงแต่ระดบัประถมและควรกระทาํอยา่งต่อเนื,อง นกัเรียนที,มีวนิยัในตนเอง ยอ่มมีพฤติกรรมความคิด

และการควบคุมอารมณ์ไดดี้ ซึ, งจะส่งผลต่อคะแนนผลสมัฤทธิY ทางการเรียนของนกัเรียนที,สูงขึFนดว้ย 

 ผลจากการศึกษางานวจิยัที,เกี,ยวขอ้งต่างประเทศ สรุปไดว้า่ วนิยัในตนเองของนกัเรียนมี

ความสาํคญัและส่งผลต่อนกัเรียนหลายประการ เช่น ผลสมัฤทธิY ทางการเรียน ภาวะผูน้าํ ความคิดริเริ,ม

สร้างสรรค ์ ความน่าเชื,อถือ การใหค้วามร่วมมือ สติปัญญา ฯลฯ และเพื,อใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง

อยา่งย ั,งยนืควรปลูกฝังใหก้บันกัเรียนตัFงแต่ระดบัประถมมากกวา่ระดบัมธัยม นอกจากนีF  งานวจิยัยงัให้

ความสาํคญักบับทบาทหนา้ที,ของครูที,จะตอ้งมีความพร้อมในการสอนเรื,องวนิยั และเป็นแบบอยา่งที,

ดี รวมถึงผูป้กครองที,จะตอ้งทาํความเขา้ใจเกี,ยวกบัผลกระทบของการแสดงพฤติกรรมที,ไม่มีวนิยัของ

ตนเองดว้ย 

 

 ผลจากการศึกษางานวจิยัที,เกี,ยวขอ้งทัFงในและต่างประเทศ สรุปไดว้า่ การพฒันาวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียนใหย้ ั,งยนื นกัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพสามารถดาํเนินชีวติในสงัคมอยา่ง

มีความสุข จะตอ้งปลูกฝังเริ,มตัFงแต่วยัเดก็หรือวยัประถม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย คือ การอบรม

เลีFยงดูของพอ่แม่ผูป้กครอง การเป็นแบบอยา่งที,ดีของผูป้กครอง ครู เพื,อน และผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งกบั

นกัเรียน ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาที,มีแนวทางในการปฏิบติัชดัเจนเป็นรูปธรรม ซึ, งจะตอ้ง

ดาํเนินไปพร้อม ๆ กนัเป็นระบบและต่อเนื,องทัFงนกัเรียน โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน นอกจากนีF

โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนที,ใชห้ลกัไตรสิกขากมี็ส่วนสาํคญัเช่นเดียวกนั เพราะการจดัการเรียนรู้

ตามหลกัไตรสิกขาเป็นวธีิสอนที,ประกอบดว้ยขัFนตอนในการศึกษาตามลาํดบั 3 ขัFนตอน เริ,มตน้ดว้ย

การใหน้กัเรียนมีศีล คือมีระเบียบวนิยัในการปฏิบติัตนก่อน ต่อจากนัFนใหน้กัเรียนมีสมาธิ การมีสมาธิ

กต่็อเมื,อร่างกายอยูใ่นสภาพปกติ คือ เรียบร้อย สงบ มีระเบียบวนิยั และเมื,อกายควบคุมสติได ้ จิตใจ 

กส็งบ ช่วยใหเ้กิดปัญญารู้แจง้ไดด้ว้ยตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่รู้หรือทราบจากการบอกเล่าใหฟั้งเท่านัFน

ดงันัFน จากการศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์ งานวจิยัต่าง ๆ   รวมถึงศึกษาปัญหาเกี,ยวกบัวนิยัของโรงเรียน

ทรัพยท์วจีากสภาพจริง ผูว้จิยัจึงไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน

โรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เป็นแนวทางในการพฒันาวนิยั

นกัเรียนอยา่งมีประสิทธิผลเพื,อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที,เกี,ยวขอ้งทัFงหมดที,กล่าวมา จึงสรุปไดว้า่ การสริมสร้าง

วนิยัมีความจาํเป็นและความสาํคญัอยา่งยิ,ง ดงัพระราชดาํรัสพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 



	 93	

อดุลยเดชฯมหาราช ที,พระราชทานแก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวทิยาเขตภาคใต ้จงัหวดั 

สงขลา เมื,อวนัที, 10 กนัยายน 2524 ความวา่ “ผูค้นทีมีระเบียบวนิยันัFน เป็นผูที้,เขม้แขง็ เป็นผูที้,หวงัดีต่อ

ตนเอง เป็นผูที้,จะมีความสาํเร็จในอนาคต การปฏิบติัดว้ยความมีระเบียบ มีวนิยั การปฏิบติันัFนสาํเร็จ” 

ดงันัFน การเสริมสร้างใหค้นไทยมีวนิยัจึงเป็นส่วนสาํคญัในการยกระดบัคุณภาพของคนไทย จาํเป็น

อยา่งยิ,งที,จะตอ้งปลูกฝังวนิยัตัFงแต่เยาวว์ยั ซึ, งเป็นวยัที,กาํลงัสร้างลกัษณะนิสยัและต่อเนื,องถึงวยัเรียน

เพราะจะมีกระบวนการเรียนรู้ คิด อยา่งมีเหตุผลตามลาํดบัพฒันาการของวยั โรงเรียนซึ,งเป็นสถาบนั

หลกัในการจดัการศึกษาจึงมีบทบาทหนา้ที,สาํคญัในการปลูกฝังการมีวนิยัใหแ้ก่นกัเรียน ดว้ยกระบวน 

การแบบมีส่วนร่วม ภายใตแ้นวคิด ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) บทบาทและการจดัการเรียนการสอนของครู จะตอ้งเปลี,ยนจากการเนน้ที,การสอนของครูเป็น

เนน้ที,การเรียนรู้ของนกัเรียน และเปลี,ยนจากการเรียนแต่ละบุคคลมาเป็นเนน้ที,การเรียนร่วมเป็นกลุ่ม 

รวมทัFงเปลี,ยนจากเรียนแบบแข่งขนัมาเป็นความร่วมมือหรือช่วยเหลือ แบ่งปันกนั โดยมุ่งเนน้ที,การ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั เรียนรู้เพื,อปรับปรุงโรงเรียนและตนเอง นกัเรียนมีพฤติกรรมที,พึงประสงค์

เพิ,มขึFน ลดพฤติกรรมที,ไม่พึงประสงคใ์หน้อ้ยลงหรือหมดไป ดงันัFน การมีรูปแบบเพื,อเสริมสร้างวนิยั

นกัเรียนที,มีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทาง กลไกที,ช่วยพฒันาใหน้กัเรียนเป็นบุคคลที,มีวนิยัอยา่งย ั,งยนื 

 รูปแบบ คือ สิ,งที,สร้างหรือพฒันาขึFนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือจินตนาการ เพื,อจะถ่ายทอด

ออกมาแทนจินตนาการ โดยนาํเสนอใหเ้ขา้ใจง่าย กระชบั ถูกตอ้ง และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  

มีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ สาระสาํคญั และความสมัพนัธ์ที,เชื,อมโยง

ระหวา่งตวัแปรหรือสาระสาํคญัอยา่งเป็นระบบ สามารถนาํไปปฏิบติั ทดลอง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สาํหรับ

การวจิยัครัF งนีF  ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี ที,เกี,ยวขอ้งกบัการบริหารมาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันา

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงทรัพยท์ว ีดงันีF  

 แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เป็นวธีิการแห่งศาสตร์พระราชาเพื,อการพฒันา

ที,ย ั,งยนื การเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีวนิยักเ็ช่นเดียวกนัผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งมีความ เข้าใจ อยา่ง

ถ่องแทท้ัFงสภาพปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดดอ้ย บริบทของโรงเรียนทัFงปัจจยัภายนอกและภายในที,

ส่งผลต่อปัญหาวนิยัของนกัเรียน ซึ, งเป็นขอ้มูลที,มีอยูแ่ลว้และขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เพื,อนาํมาวเิคราะห์หา

แนวทางแกไ้ขที,มาจากความตอ้งการจาํเป็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเอง อนัจะนาํมาสู่การ เข้าถงึ ในการ

นาํทฤษฎี วธีิการ กลไก มาแกไ้ขปัญหาวนิยัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงและมีความเป็นไปได ้ซึ, งจะเป็น

กระบวนการ พฒันา ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ั,งยนื สู่นวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ ดว้ยการมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่ายที,มีส่วนเกี,ยวขอ้ง 

 ทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) เป็นกระบวนการบริหารที,นาํมาใชใ้นการคน้หา

ปัญหา กาํหนดวธีิการแกปั้ญหา และใชแ้นวทางความคิดเชิงระบบช่วยในการตดัสินใจแกปั้ญหา เป็น

การดาํเนินงานตามขัFนตอนที,วางไว ้ และบรรลุตามเป้าหมาย โดยใชเ้วลา งบประมาณ และบุคลากร 
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อยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่ามากที,สุด  องคป์ระกอบสาํคญัของระบบ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1 ) 

สิ,งที,ป้อนเขา้ไป (Input) หมายถึง สิ,งต่าง ๆ  ที,จาํเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ   เช่น ครู 

นกัเรียน วธีิการสอน เป็นตน้ 2) กระบวนการหรือการดาํเนินงาน (Process) หมายถึง การนาํเอาสิ,ง 

ที,ป้อนเขา้ไป มาจดักระทาํใหเ้กิดผลบรรลุตามวตัถุประสงคที์,ตอ้งการ เช่น การสอนของครู การให้

นกัเรียนทาํกิจกรรม เป็นตน้ 3) ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output) หมายถึง ผลที,ไดจ้ากการกระทาํ

ในขัFนที,สอง ไดแ้ก่  ผลงานของนกัเรียน  ผลการมีวนิยัของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ  หลงัจากนัFนนาํผลที,

ไดม้าวเิคราะห์ซึ,งเรียกวา่ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) จากผลผลิตหรือจากการประเมินผลมาพิจารณา

ปรับปรุงระบบใหมี้ประสิทธิภาพยิ,งขึFน 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) คือ การบริหารที,เปิดโอกาสใหผู้มี้

ส่วนเกี,ยวขอ้งในการจดัการศึกษาไดร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินงาน ร่วมตรวจสอบประเมินผล 

ร่วมปรับปรุงแกไ้ข เพื,อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการวจิยัครัF งนีF  ผูที้, 

มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาวนิยั อนันาํไปสู่การไดม้าของรูปแบบการพฒันาการเสริมสร้างวนิยัของ

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี โดยใชห้ลกัไตรสิกขา ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน และผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งในการจดั

การศึกษาของโรงเรียน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จึงทาํใหก้ารมีวนิยัของนกัเรียนเป็นไป

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที,วางไว ้เกิดประสิทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรมต่อเนื,อง 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที,โรงเรียนจดัใหแ้ก่

นกัเรียนเพื,อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมวนิยัใน 3 ดา้น คือ ดา้นการแสดง

ความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ใหเ้ป็นไปในทางที,พึงประสงคต์าม

จุดมุ่งหมายที,วางไว ้ แนวทางการจดักิจกรรมเพื,อเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ประกอบดว้ย  

1) การบูรณาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการสอนที,เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัแบบซิปปา 2) การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา คือ การบูรณาการพทุธธรรมสู่การจดัการ

เรียนรู้ และการปฏิบติัจริงที,สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและวถีิชีวติในกระบวนการพฒันาผูเ้รียน ดว้ยการ

จดักิจกรรมที,หลากหลาย  ต่อเนื,อง  เพื,อใหน้กัเรียนรู้จกัคิด  มีการฝึกปฏิบติัเสมอ ๆ  ทัFงดา้นความ

ประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา)  เพื,อใหเ้กิดการพฒันาทัFง 3 ดา้น ไปพร้อม ๆ กนั  

ภายใตส้ภาพบรรยากาศที,อบอุ่น เป็นกนัเอง ดูแลใกลชิ้ด เป็นกลัยาณมิตร และสิ,งแวดลอ้มที,เอืFออาํนวย

ต่อการจดักิจกรรม โดยครู ผูบ้ริหาร ร่วมกนัคิดออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

ไดแ้ก่ กิจกรรมประจาํวนั เช่น กิจกรรมเวรประจาํวนั กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนั,งสมาธิก่อนเขา้เรียน 

เป็นตน้ กิจกรรมประจาํสปัดาห์ เช่น กิจกรรมอาสาบาํเพญ็ประโยชน ์ กิจกรรมพบกนัวนัศุกร์สุด

สปัดาห์ กิจกรรมรักการอ่าน เป็นตน้ และกิจกรรมเสริม/กิจกรรมพิเศษอื,น ๆ เช่น กิจกรรมวนัสาํคญั

ทางศาสนา กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม เป็นตน้ 3) การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน โดย
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ครูผูส้อน/ผูรั้บผดิชอบติดตามประเมินผลนกัเรียนจากการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเนื,อง 

ครูมีการแลกเปลี,ยนเรียนรู้หลงัจบกิจกรรมแต่ละครัF ง (AAR) เพื,อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึFน 
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การบริหารจดัการ 

(Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมส่ีวนร่วม 

 

การลงมอืปฏิบตั ิ 

(Action) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมส่ีวนร่วม 

การประเมนิผล  

(Evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมส่ีวนร่วม 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที,เกี,ยวขอ้งดงักล่าว ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา ดงัแสดงในภาพที, 2.6 
 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที, 2.6  รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส 

                  เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

• กาํหนดทรัพยากร 

- ครู/บุคลากร 

- การจดัการเรียนการ

สอน 

- นกัเรียน 

• การดาํเนินการ 

- พฒันาครู/บุคลากร 

- จดัการเรียนการสอน

เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั/การเรียนรู้

ตามหลกัไตรสิกขา/

การสอนแบบบูรณา

การ 

- จดัทาํโครงงาน

เสริมสร้างวินยั 

- จดัสภาพแวดลอ้ม 

• รูปแบบการปฏิบติั 

- การบรูณาการสอน 

- การสอนแบบซิปปา 

- การจดักิจกรรมตาม 

หลกัไตรสิกขา 

- การจดัทาํโครงงาน

โดยนกัเรียน 

- กลัยาณมิตรนิเทศ 

ความตระหนกั  

(Awareness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมส่ีวนร่วม 

• กาํหนดเป้าประสงค/์

สภาพปัญหา 

- สร้างความรู้ความ

เขา้ใจ 

- ระดมสมองกาํหนด

ปัญหาวินยั 

• นาํความรู้สู่การปฏิบติั 

- แต่งตัFงคณะทาํงาน/

มอบหมายงาน 

- วางแผนแนวทาง

แกปั้ญหา 

- แลกเปลี,ยนเรียนรู้/

PLC 

- เลือกแนวทางในการ

ตดัสินใจ 

• ตรวจสอบและทบทวน 

• เตรียมความพร้อม 

- ครู/บุคลากร 

- การเรียนการสอน 

- นกัเรียน 

- บรรยากาศ/สิ,งแวดลอ้ม 

• ร่วมกนัลงมือปฏิบติั 

- การบรูณาการสอน 

- กิจกรรมไตรสิกขา 

- โครงงานเสริมสร้าง  

วินยั 

- AAR 

• ประเมินผล 

- กอ่นการเสริมสร้าง

วินยั 

- ระหว่างการ

เสริมสร้างวินยั 

- หลงัการเสริมสร้างวินยั 

- ระหว่างภาคเรียน/

ปลายภาคเรียน 

- AAR 

• สรุปผลการปฏิบติั 

 

• กาํหนดวิธีการประเมิน 

- กอ่นดาํเนินการ 

- ระหว่างดาํเนินการ 

- หลงัดาํเนินการ 

• ดาํเนินการประเมินผล 

- การแสดงความเคารพ 

- ความรับผิดชอบ 

- การจดัระเบียบแถว 

• สรุปผลการประเมิน 

- ระหว่างภาคเรียน 

- ปลายภาคเรียน 

- กลัยาณมิตรนิเทศ 

- AAR 

 

ขัFนตอนที, 1 ขัFนตอนที, 2 ขัFนตอนที, 3 ขัFนตอนที, 4 



บทที$ 3 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

การวจิยัในครั, งนี,  ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงพฒันาดาํเนินการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา  

ซึH งผูว้จิยัไดน้าํเสนอวธีิดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี,  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสร้างและพฒันารูปแบบ 

3. แบบการวจิยั 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6. สถิติทีHใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีHใชใ้นการวจิยัครั, งนี,  ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน โรงเรียนทรัพยท์ว ีปีการศึกษา 2560 - 2561 ดงันี,  

 

ปีการศึกษา 2560 
ประชากร ทีHใชใ้นการประเมิน จาํนวนทั,งสิ,น 281 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนชั,นอนุบาล 

ปีทีH 1 - ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3 โรงเรียนทรัพยท์ว ี ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 145 คน บุคลากร จาํนวน  

15 คน ผูป้กครอง จาํนวน 112 คน (ผูป้กครองนอ้ยกวา่จาํนวนนกัเรียนเนืHองจากผูป้กครองบางคนมี 

นกัเรียนในปกครองมากกวา่ 1 คน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จาํนวน 9 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ทีHใชใ้นการประเมินครั, งนี,  จาํนวนทั,งสิ,น 222 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนชั,น 

ประถมศึกษาปีทีH 1 -  ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 2 โรงเรียนทรัพยท์ว ี จาํนวน 116 คน ครู จาํนวน 14 คน 

ผูป้กครอง จาํนวน 85 คน (ผูป้กครองนอ้ยกวา่จาํนวนนกัเรียน เนืHองจากผูป้กครองบางคนมีนกัเรียนใน 

ปกครองมากกวา่  1  คน)   และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จาํนวน 7 คน 
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ปีการศึกษา 2561 
ประชากร ทีHใชใ้นการประเมิน จาํนวนทั,งสิ,น 267 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนชั,นอนุบาล 

ปีทีH 1 - ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH  3 โรงเรียนทรัพยท์ว ีจาํนวน 138 คน บุคลากร จาํนวน 15 คน ผูป้กครอง 

จาํนวน 105 คน (ผูป้กครองนอ้ยกวา่จาํนวนนกัเรียน เนืHองจากผูป้กครอง บางคนมีนกัเรียนในปกครอง 

มากกวา่ 1 คน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จาํนวน 9 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ทีHใชใ้นการประเมินครั, งนี,  จาํนวนทั,งสิ,น 219 คน ประกอบดว้ย นกัเรียนชั,น 

ประถมศึกษาปีทีH 2 -  ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3  (เป็นนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีทีH 1- มธัยมศึกษาปีทีH 2 เดิม 

จากปีการศึกษา 2560) โรงเรียนทรัพยท์ว ีจาํนวน 113 คน  ครู จาํนวน 14 คน ผูป้กครอง จาํนวน 85 คน 

(ผูป้กครองนอ้ยกวา่จาํนวนนกัเรียน   เนืHองจากผูป้กครองบางคนมีนกัเรียนในปกครองมากกวา่  1  คน)   

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จาํนวน 7 คน รายละเอียดดงัแสดงในตารางทีH 3.1 

 

ตารางทีH 3.1  รายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูล 

 
ปี 

การศึกษา 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

สถานภาพ จาํนวน / คน จาํนวน / คน การกาํหนดขนาด / วธีิได้มา 
2560 นกัเรียน 

- ชั,นอนุบาล 1 

- ชั,นอนุบาล 2 
- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 2 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 3 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 4 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 5 
- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 6 

- ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 1 

- ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 2 

- ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3 

 

8 

14 
29 

11 

19 

15 

11 
9 

14 

8 

7 

 

 

 
29 

11 

19 

15 

11 
9 

14 

8 

 

ใช ้ตาราง Krejecie & Morgan / เลือก

แบบ เจาะจงเฉพาะนกัเรียนทีHใหข้อ้มูลชั,น 

ป.1 - ม. 2 เนืHองจากจะเป็นกลุ่มเดียวกนั
กบักลุ่มตวัอยา่งทีHจะใหข้อ้มูลในปี

การศึกษา 2561 เพืHอใหไ้ดข้อ้มูลทีHมีความ

ครบถว้นเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั  

 

รวม 145 116 

บุคลากร 15 14 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะครู เนืHองจาก 

สามารถใหข้อ้มูลไดค้รบถว้นเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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ตารางทีH 3.1  รายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูล (ต่อ) 

  
ปี 

การศึกษา 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

สถานภาพ จาํนวน / คน จาํนวน / คน การกาํหนดขนาด / วธีิได้มา 
2560 ผูป้กครอง 112 85 ใชต้าราง Krejecie & Morgan / เลือกแบบ 

เจาะจงเฉพาะผูป้กครองนกัเรียนทีHให ้

ขอ้มูล ชั,น ป. 1 - ม. 2 

  คณะกรรมการสถานศึกษา 9 7 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูที้Hไม่มีคุณสมบติั 

ครูและผูบ้ริหาร 

รวม 281 222  

2561 นกัเรียน 
- ชั,นอนุบาล 1 

- ชั,นอนุบาล 2 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 2 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 3 
- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 4 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 5 

- ชั,นประถมศึกษาปีทีH 6 

- ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 1 

- ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 2 
- ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3 

 
7 

8 

10 

29 

11 
19 

15 

11 

8 

12 
8 

 
 

 

 

29 

11 
19 

15 

11 

8 

12 
8 

ใช ้ตาราง Krejecie & Morgan / เลือกแบบ 
เจาะจงเฉพาะนกัเรียนทีH ใหข้อ้มูล 

ชั,นป. 2 - ม. 3 (เป็นนกัเรียนชั,นประถม 

ศึกษาปีทีH 1- มธัยมศึกษาปีทีH 2 เดิม จาก     

ปีการศึกษา 2560) 

  
 

รวม 138 113 

บุคลากร 15 14 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะครู เนืHองจาก 

สามารถใหข้อ้มูลไดค้รบถว้นเป็นไปตาม 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ผูป้กครอง 105 85 ใชต้าราง Krejecie & Morgan / เลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะผูป้กครองนกัเรียนทีHใหข้อ้มูล 

ชั,น ป. 2 - ม. 3 

  คณะกรรมการสถานศึกษา 9 7 เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูที้Hไม่มีคุณสมบติั 

ครูและผูบ้ริหาร 

รวม 267 219  
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2. การสร้างและพฒันารูปแบบ 
 

 สาํหรับการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา แบ่งเป็น 3 ขั,นตอน คือ ขั,นตอนทีH 1  

การเตรียมการ ขั,นตอนทีH 2 การสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทาง 

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา และขั,นตอนทีH 3 การนาํรูปแบบ ไปใชจ้ริง และตรวจสอบผลการใช ้

ขั,นตอนการสร้างและพฒันารูปแบบมีรายละเอียด ดงัแสดงในภาพ ทีH 3.1 
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ขั,น 

เตรียม 

การ 

ขั,น 

การ 

สร้าง 

และ 

พฒันา 

รูป 
แบบ 

ขั,น 

การ 

นาํ 

ไปใช้ 

และ 

ตรวจ 

สอบ 

          ประเดน็ที$ต้องการ        การดาํเนินการ                     ผลที$ได้ 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.1  ขั,นตอนการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างความมีวนิยัในตนเอง  

• ศึกษาขอ้มูลปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการจาํเป็น 

• สร้างแบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการ 
พฒันารูปแบบ ตรวจสอบโดยผูเ้ชีHยวชาญ 

• สอบถามความตอ้งการจาํเป็นจากครู ผูป้กครอง 
• รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น 

• ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 3 ดา้น คือ การแสดง 

ความเคารพ ความรับผิดชอบ การจดัระเบียบแถว 

• ชืHอเรืHองวจิยั “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน 

ตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทาง 

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา”         

 

กาํหนดเรืHองวจิยั 

• ความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันารูปแบบ 

• ชืHอเรืHองวจิยั   

• ศึกษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ทีH
เป็นแนวคิด ทฤษฎีทีHเก ีHยวขอ้ง 

• กาํหนดปัญหาวจิยั กาํหนดกรอบแนวคิด  
• สร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

• รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนักเรียน  

ตามแนวทางพระราชดาํรัส  เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา   

4 ขั,นตอน ไดแ้ก ่ความตระหนัก การบริหารจดัการ                
การลงมือปฏิบติั และการประเมินผล 

• ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 
ในตนเองของนกัเรียนในดา้นความเหมาะสม 

ความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง ดา้นเนื,อหา ภาษา 

• ระบุขั,นตอนและรายละเอียดการใช ้

 

• รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนักเรียน  

ทีHพฒันาขึ,น มีโครงสร้างเหมาะสมและมีความ 
เป็นไปได ้ดา้นเนื,อหาและภาษาทีHเขาใจง่าย  

• สร้างแบบสงัเกต แบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 

5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง 

และความเป็นไปไดข้องโครงสร้างรูปแบบ 

• ปรับปรุงรูปแบบจากผลการตรวจสอบ 

 

• รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนักเรียน  

ทีHผ่านการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพแลว้ เตรียม
นาํไปใชจ้ริง  

• ศึกษาเอกสาร รูปแบบการส่งเสริมวนิยัในตนเอง 
และความพึงพอใจ 

• ยกร่างคาํถามใหผู้เ้ชีHยวชาญ 5 คน ตรวจหาค่า 

IOC ปรับปรุงเครืHองมือกอ่นทดลองใชจ้ริง 

• ทดลองใชเ้พืHอหาค่าสถิติต่าง ๆ 

• ทดลองใชก้บัครู นักเรียน ผูป้กครอง กรรมการฯ 

 

• เครืHองมือทีHปรับปรุงแลว้ จาํนวน 8 ฉบบั ไดแ้ก ่ 

1. แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการส่งเสริม 

   วนิยันักเรียน จาํนวน 3 ฉบบั 

2. แบบสงัเกตวดัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

   จาํนวน 1 ฉบบั 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ จาํนวน 4 ฉบบั 

/ 

• กาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลปี กศ.2560 จาํนวน 230 คน 

ปี กศ.2561 จาํนวน 223 คน 

• ใชรู้ปแบบกบันกัเรียนชั,น ป.1 - ม.3 ทุกคน ในปี 

กศ. 2560 ตรวจสอบผลครั, งทีH 1 ปลายปี กศ. 2560  

• พฒันารูปแบบอีกครั, ง กอ่นนาํไปใชใ้นปีกศ.2561  

• ใชรู้ปแบบกบันกัเรียนชั,น ป.1 - ม.3 ทุกคน ในปี 

กศ.2561 ตรวจสอบผลครั, งทีH 2 ปลายปี กศ.2561  

• วเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ และสรุปผลการใช ้

•  

• ผลการเปรียบเทียบ 

1. ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียน 3 ดา้น ไดแ้ก ่  

    การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจดั   

    ระเบียบแถว 
2. ความพึงพอใจของครู 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียน  

4. ความพึงพอใจของผูป้กครอง 

5. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

• สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

• ปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 
ถา้ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

• เขียนรายงานการวจิยัตามวตัถุประสงค์ 
 

• รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนักเรียน  

ทีHมีคุณภาพเหมาะสมในการพฒันาวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียน ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา  

การตรวจสอบเบื,องตน้ 

• ตรวจสอบโครงสร้าง 
• ตรวจสอบรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง 

  

การสร้างเครืHองมือวิจยั 

• แบบสอบถามทีHใชว้ดั ความมี 

วนิยัในตนเองของนกัเรียน           

3 ดา้น 

• ความพึงพอใจ 
  

พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

• รูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 
ทีHเหมาะสม  มีโครงสร้าง 

และรายละเอียดการใช ้

  

ยกร่างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

• รูปแบบการเสริมสร้างวนิยั
ในตนเองของนกัเรียน  

ทีHเตรียมใชแ้กปั้ญหา 

  

ตรวจสอบผลการใชรู้ปแบบ 

• ใชรู้ปแบบในปี กศ.2560 

และตรวจสอบครั, งทีH 1 

• ใชรู้ปแบบในปี กศ.2561 

และตรวจสอบครั, งทีH 2  

• สรุปผลการใช ้
  

สรุปผลการวจิยั 

• ผลการวจิยัจากการตรวจสอบ 

ผลการใชรู้ปแบบปี กศ.2560 - 

2561 
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ขัMนตอนที$ 1  การเตรียมการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน 
โรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ดาํเนินการ ดงันีM 
 

การสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของ 
นักเรียน  

ดาํเนินการศึกษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหา และความตอ้งการจาํเป็น ในการเสริมสร้างวนิยัใน 

ตนเองของนกัเรียน โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  ทีHเป็นแนวคิด ทฤษฎี  และงานวจิยัทีHเกีHยวขอ้ง ศึกษา 

ประเดน็ทีHสาํคญั เพืHอเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการจาํเป็น จาํนวน 3 ฉบบั และ 

ตรวจสอบคุณภาพเครืHองมือโดยผูเ้ชีHยวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจหาค่าความตรงเชิงเนื,อหา (IOC) ไดค้่า 

0.94, 0.92 และ 0.90 นาํแบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นฉบบัทีHผูเ้ชีHยวชาญเสนอแนะและปรับปรุง

แกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียน จาํนวน 30 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 30 คน 

ผูป้กครอง จาํนวน 30  คน วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ซึH งค่า α ทีHหาได ้ คือ .0 85, 0.88 และ 0.87  

นาํแบบสาํรวจไปเกบ็ขอ้มูลจากนกัเรียน ผูป้กครอง ครูคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนทรัพยท์ว ี

จาํนวน 81 คน ประกอบดว้ย นกัเรียน จาํนวน 30 คน ครู จาํนวน 14 คน ผูป้กครอง จาํนวน 30 คน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 7 คน แลว้นาํมาวเิคราะห์หาค่าเฉลีHยและค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน 

พบวา่ นกัเรียน ผูป้กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นวา่ ตอ้งการจาํเป็นพฒันา

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก (X  =  4.48) ผูว้จิยัจึงกาํหนดชืHอเรืHอง

วจิยั ชืHอเรืHอง “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” โดยไดก้าํหนดวธีิการแกปั้ญหาใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการจาํเป็นต่อไป 

 

 ขัMนตอนที$ 2   การสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน 
โรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ  เข้าถงึ  พฒันา ดาํเนินการ ดงันีM 
 

1. การกาํหนดปัญหาวจิยั 
จาการศึกษาเกีHยวกบัสภาพปัจจุบนั เอกสารทางวชิาการ และแนวคิดเกีHยวกบัคุณธรรม 

จริยธรรมนกัเรียน รวมถึงความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

นกัเรียน พบวา่ นโยบายการจดัการศึกษาโดยเนน้ความรู้คู่คุณธรรมทีHผา่นมา ยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามทีH 

คาดหวงัเท่าทีHควร เนืHองจากปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมทีHเพิHมมากขึ,น การศึกษาจึงถือวา่ 
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เป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาคน กระบวนการจดัการศึกษาโดยยดึหลกัไตรสิกขา ซึH งประกอบดว้ย 

ศีล  การฝึก ในดา้นพฤติกรรม สมาธิ  การฝึกในดา้นจิตใจ และ ปัญญา การฝึกในดา้นการรู้ความจริง 

สู่การปฏิบติั และการจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จึงมีความสาํคญัในการพฒันาให้

ผูเ้รียนมีความสมบูรณ์พร้อมดว้ยความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นไป

ตามหลกัสูตร ซึH งจะเป็นการแกปั้ญหาสงัคมและการพฒันาประเทศทีHเกิดขึ,น สาํหรับโรงเรียนทรัพยท์ว ี

ปัญหาสาํคญัทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมทีHตอ้ง แกไ้ข คือ การไม่มีวนิยัในตนเอง ไดแ้ก่ การแสดงความ

เคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว ซึH งจะพบมากในนกัเรียนระดบัชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 

1 - 3 และวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าวใหป้ระสบผลสาํเร็จมากทีHสุด คือ การพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

 

2. การกาํหนดกรอบแนวคดิในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของ 
นักเรียน ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

การสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนในครั, งนี,ผูว้จิยัได ้ 

กาํหนดกรอบแนวคิดเพืHอเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราช

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความตอ้งการของผูเ้กีHยวขอ้ง ดงันี,  

2.1 การพฒันาการบริหาร   ผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งมัHนทีHจะเสริมสร้างวนิยัใหก้บันกัเรียนใน 

โรงเรียนดว้ยการบริหารจดัการศึกษาทีHครูและผูที้Hมีส่วนเกีHยวขอ้งทุกฝ่ายเห็นความสาํคญัของปัญหาและ

ร่วมกนัทีHจะแกไ้ขปัญหานั,นอยา่งเป็นขั,นตอนและต่อเนืHอง คือ ความตระหนกั (Awareness) การจดัการ 

(Management) การปฏิบติั (Action) และการประเมินผล (Evaluation) ทีHจะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพืHอนาํไป 

ปรับปรุงพฒันา และหาแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิHมขึ,น 

ซึH งจะเป็นการเสริมสร้างความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง 

จุดเนน้สาํคญัทีHตอ้งการใหเ้กิดขึ,นในโรงเรียน   คือ   การบริหารทีHใชรู้ปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในการขบัเคลืHอนใหภ้ารกิจการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนประสบผลสาํเร็จ ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการ

ดาํเนินงานทีHมีความสมัพนัธ์ เชืHอมโยง และมีความเกีHยวขอ้งพร้อมกนัอยา่งต่อเนืHอง ทั,งดา้นการบริหาร 

ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน 

2.2 ความรู้และทกัษะการสอน  โรงเรียนมุ่งจะเสริมสร้างและพฒันาครูในฐานะผูจ้ดัการ 

เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน มีความมุ่งมัHนและอุทิศตนในการสอนและการพฒันาผูเ้รียน ดว้ยการพฒันาศกัยภาพ 

ครูใหมี้ความรู้เกีHยวกบัการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน มีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางของการจดักิจกรรม 

ตามหลกัไตรสิกขา ความสามารถวเิคราะห์หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

การออกแบบจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนทีHบูรณาการการเสริมสร้างวนิยัเขา้ไปในการเรียน
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การสอน ความสามารถในการเสริมแรงนกัเรียนใหมี้วนิยั ประเมินผลผูเ้รียน สามารถนาํขอ้มูลยอ้นกลบั

มาปรับปรุงและพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืHอง 

จุดเนน้สาํคญัทีHตอ้งการใหเ้กิดขึ,นในโรงเรียน คือครูมีความรู้สึกทีHดีต่อการเสริมสร้าง 

วนิยันกัเรียน ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการมีวนิยัของนกัเรียน ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมแกปั้ญหา 

กระตุน้ชี,แนะ การแลกเปลีHยนเรียนรู้ สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนการทีHบูรณาการวนิยัในทุก 

กลุ่มสาระได ้ มีเทคนิควธีิการ และการเสริมแรงทีHเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีวนิยัในตนเอง เป็นแบบอยา่งทีHดี 

ดา้นการมีวนิยัของนกัเรียน สามารถนอ้มนาํแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในการจดั 

กิจกรรมโดยใชห้ลกัไตรสิกขา 

2.3 วนิยัในตนเองโรงเรียนมุ่งเนน้จะเสริมสร้างและพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะและ 
พฤติกรรมทีHแสดงออกถึงการยดึมัHนในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์และระเบียบ ขอ้บงัคบัของโรงเรียน ครอบครัว 

และสงัคม มีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของวนิยั มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกติกาของสงัคมและ 

เคารพสิทธิของผูอื้Hน เพืHอเป็นเยาวชนทีHเติบโตทีHสมบูรณ์มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งมี 

ความสุข ซึH งวนิยัทีHโรงเรียนเนน้และใหค้วามสาํคญัมี 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ 

และการจดัระเบียบแถว  

จุดเนน้สาํคญัทีHตอ้งการใหเ้กิดขึ,นในโรงเรียน   คือ  นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนตาม 

ขอ้ตกลงกฎเกณฑ ์ ระเบียบของโรงเรียน ครอบครัว สงัคม รู้จกัการแสดงความเคารพไดถู้กตอ้งถูก 

กาลเทศะ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงการเคารพสิทธิของผูอื้Hน มีวนิยัในตนเองทั,ง 

ต่อหนา้และลบัหลงั เป็นแบบอยา่งทีHดีแก่ผูอื้Hน มีความภูมิใจในตนเอง และนาํความรู้ทีHไดรั้บไปสอน 

ปฏิบติั แนะนาํแก่ผูอื้Hนได ้

 

3. การนํากรอบแนวคดิมาใช้ในการกาํหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของรูปแบบ 

3.1 นอ้มนาํแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในการพฒันารูปแบบของการ 

บริหาร นุชรัตน ์ประสิทธิศิลป์ชยั (2560 ,https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates )

ไดใ้หค้วามหมายของ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในดา้นการศึกษาไวว้า่ เป็นกระบวนการทีHนอ้มนาํหลกัคิด 

ตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลทีH 9 ร่วมกบัหลกัการทางพทุธศาสนา 

หลกัของการบริหาร ในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความย ัHงยนื โดยมีเป้าหมายอยูที่Hคุณภาพของผูเ้รียน 

โดยไดใ้หค้วามหมาย ดงันี,  

เขา้ใจ  คือ การสร้างใหเ้กิดความมัHนใจในขอ้มูลพื,นฐาน  ดว้ยการศึกษาขอ้มูลใน 

ทุกมิติของโรงเรียน และชุมชน คน้หารากฐานของปัญหา รวบรวมองคค์วามรู้ 

             เขา้ถึง คือ เป็นการสืHอสาร และการสร้างความมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจ 

ความมัHนใจใหโ้รงเรียน ชุมชน และผูเ้กีHยวขอ้ง มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันามากทีHสุด   
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                         พฒันา คือ การเรียนรู้เพืHอพฒันาศกัยภาพ โรงเรียน และชุมชน สร้างทีมพีHเลี,ยง 

ออกแบบหลกัสูตร และโปรแกรมการพฒันา การศึกษาดูงาน แลกเปลีHยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัของ 

โรงเรียนและชุมชน  รวมทั,ง ใหค้าํแนะนาํ นิเทศ กาํกบั  ติดตาม และสนบัสนุน 

 การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลสาํเร็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรอบรู้ เขา้ใจใน 

บริบทของโรงเรียนทั,งปัจจยัภายในและภายนอกอยา่งถ่องแท ้ เพืHอใหไ้ดข้อ้มูลทีHถูกตอ้ง ชดัเจน ของ 

ปัญหาอุปสรรค โอกาส จุดเด่น จุดดอ้ย และผลกระทบต่าง ๆ ทีHอาจเกิดขึ,น ซึH งจะเป็นประโยชนแ์ละมี 

ความสาํคญัต่อการแกปั้ญหาทีHถูกจุด การพฒันาทีHเกิดขึ,นยอ่มย ัHงยนื ดว้ยเหตุนี,ผูว้จิยัจึงนอ้มนาํแนวทาง 

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มาเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารสถานศึกษา ดงัแสดงใน 

ภาพทีH 3.2 

 

แนวทางการพฒันาการบริหาร : เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.2  แนวทางการพฒันาการบริหาร : เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

ทีHมา : นุชรัตน ์ประสิทธิศิลป์ชยั (2560, https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates)  

ทุกข์ สมุทัย นโิรธ มรรค 

เข้าใจ 
รู้เขา รู้เรา เข้าใจ 
บริบท 

 

เข้าถึง 
ศึกษาวิธีการ 
แกปั้ญหา 

ตดัสินใจทางเลือก 

พัฒนา 
กระบวนการพฒันา  
เพืHอแกปั้ญหาอย่างยัHงยืน 
เกดิเป็นนวตักรรม 
การเรียนรู้ 
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3.2 ใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) ในการพฒันารูปแบบตาม 

แนวคิดของ Norbert Wiener (ค.ศ.1958) ทิศนา แขมมณี (2561 : 199) กล่าววา่ ทฤษฎีระบบ คือ 

การนาํเอาแนวคิดเชิงระบบใชใ้นการบริหารดว้ยเหตุผลวา่ คนเป็นส่วนหนึHงของระบบองคก์ร องคก์ร 

เป็นส่วนหนึHงของระบบสงัคม วธีิการของระบบเป็นวธีิการทีHใชห้ลกัการอยา่งมีเหตุผล และสมัพนัธ์กนั 

ไปตามขั,นตอน ซึH งช่วยใหก้ารบริหารบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพ ระบบทีHสมบูรณ์ประกอบดว้ย 

ส่วนสาํคญั ดงัแสดงในภาพทีH 3.3  

 

 

 

  

 
 

ภาพทีH 3.3  องคป์ระกอบของระบบทีHมีความสมบูรณ์ 

ทีHมา : ทิศนา แขมมณี (2561 : 200) 

 

 จากองคป์ระกอบของระบบทีHมีความสมบูรณ์ 5 ส่วน มีรายละเอียด ดงันี,  

1. ตวัป้อน  (Input)  คือ  องคป์ระกอบต่าง ๆ  ของระบบนั,นหรืออีกนยัหนึHงกคื็อสิHงต่างๆ  

ทีHเกีHยวขอ้งกบัระบบนั,น 

2. กระบวนการ (Process) คือ การจดัความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบ 

ใหมี้ลกัษณะทีHเอื,ออาํนวยต่อการบรรลุเป้าหมาย 

3. ผลผลิต (Product) คือ ผลทีHเกิดขึ,นจากกระบวนการดาํเนินงาน 

4. กลไกควบคุม  (Control)  คือ  กลไกหรือวธีิการทีHใชใ้นการควบคุมหรือใชต้รวจสอบ 

กระบวนการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ขอ้มูลป้อนกลบั  (Feedback)  คือ  ขอ้มูลทีHไดจ้ากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

ผลผลิตกบัจุดมุ่งหมาย ป้อนกลบัไปปรับปรุงกระบวนการและตวัป้อนทีHสมัพนัธ์กบัผลผลิตนั,น 

3.3 ใชห้ลกัไตรสิกขา   ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน   ดว้ย 

กระบวนการเรียนรู้ทีHนาํหลกัธรรมของพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชเ้พืHอใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ 

และเขา้ใจเนื,อหาสาระของบทเรียน เนืHองจากนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัอบรมทั,ง กาย วาจา จิตใจ และ 

กลไกควบคุม (Control) 

กระบวนการ (Process) ตวัป้อน (Input) ผลผลิต (Output) 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
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สติปัญญา วนิดา กนัตะกนิษฐ ์ (2551 : 4) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบไตรสิกขามี 3 ขั,นตอน  

ดงัแสดงในภาพทีH 3.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.4  กระบวนการเรียนรู้โดยใชห้ลกัไตรสิกขา 

ทีHมา : วนิดา กนัตะกนิษฐ ์(2551: 4) 

 

              ขั,นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชห้ลกัไตรสิกขามีรายละเอียด ดงันี,  

1. ขั,นศีล  คือ  ขั,นทีHนกัเรียนตอ้งควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัทั,งทางกาย 

วาจา  และใจ ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยเป็นปกติ เป็นขั,นการเรียนรู้ทีHยงัตอ้พึHงพิงครูหรือแหล่งการเรียนรู้ 

ต่าง ๆ ทีHนกัเรียนจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี หลกัการและลงมือปฏิบติัตามธรรมชาติ 

วชิา 

2. ขั,นสมาธิ คือ ขั,นทีHนกัเรียนตอ้งรวบรวมจิตใจ  ความคิดใหแ้น่วแน่เป็นจุดเดียว 

ตดัสิHงรบกวนอืHน ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ  เป็นขั,นทีHนกัเรียนเริHมสร้างรูปแบบการคิดของตนเอง 

โดยอาศยัหลกัการทฤษฎีทีHไดเ้รียนรู้มาเขา้ไปสู่การคิดวเิคราะห์ ทบทวน และลงมือฝึกปฏิบติั ฝึกฝน 

อยา่งคล่องแคล่วโดยอตัโนมติั วางแผนทาํกิจกรรมหรือโครงงานเพืHอคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง 

3. ขั,นปัญญา คือ ขั,นทีHนกัเรียนใชค้วามคิดในการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ สร้างสรรค ์

ผลงานหรือชิ,นงาน หรือพจิารณาผลของการกระทาํของตวัเอง ในการเลือกกระทาํผดิหรือถูกตามหลกั 

ศีลธรรม เป็นการเรียนรู้ทีHบูรณาการเขา้ดว้ยกนัระหวา่งความรู้รอบ รู้ลึก จากการรับขอ้มูลแหล่งความรู้ 

ภายนอก ความรู้รอบ รู้ลึกจากการคิด กระบวนการทาํงานของจิตภายในตวันกัเรียน และความรู้รอบ  

รู้ลึกจากการลงมือเมืHอปฏิบติั 

 การบริหารจดัการเรียนการสอนเพืHอเสริมสร้างวนิยัตนเองของนกัเรียน โดยใชรู้ปแบบของ

หลกัไตรสิขา ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นการฝึกปฏิบติัตนทีHเป็นขั,นตอน หากนกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่น 

กิจกรรม / โครงการ และการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ การใชห้ลกัการเสริมแรงบวก การกระทาํซํ, า 

ปัญญา

สมาธิศีล

ไตรสิกขา 



	 108	

อยา่งต่อเนืHอง และความร่วมมือระหวา่งนกัเรียน ครู และผูป้กครอง นกัเรียนยอ่มมีวนิยัในตนเองตาม

วตัถุประสงค ์ ดว้ยเหตุนี,ผูว้จิยัจึงนาํหลกัไตรสิกขามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการบริหารจดัการ

เรียนรู้ในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

3.4 ใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)  

ในการประสานเชืHอมโยงใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิHงขึ,น (สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ 

ศึกษา, 2550 : 40) ประยรู อคัรบวร และคณะ (2553 : 88) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 

รูปแบบของการทาํงานทีHเกิดจากการประสานงานกนั ระหวา่งผูเ้กีHยวขอ้งในลกัษณะของกลัยาณมิตรทีH 

มีเป้าหมายการทาํงานร่วมกนัดา้นความคิด กาํลงัคน ความสามารถ ความเชีHยวชาญ ตลอดจนทรัพยากร 

ทีHมีอยู ่ หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้กีHยวขอ้งทั,ง นกัเรียน ครู ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน และตวัแทนชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

ดว้ยการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมทาํงาน ร่วมตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา การทีHบุคคลมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึ,น (สถาบนัพฒันา

ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา, 2550 : 40) โดยการมีส่วนร่วมในทุกขั,นตอนและต่อเนืHอง ตาม

หลกัวงจรเดมมิHง (Deming Cycle) หรือวงจรการพฒันาคุณภาพ ขั,นตอนของวงจรในการพฒันาคุณภาพ

มี 4 ขั,นตอน ตามวงจร PDCA ของเดมมิHง ไดแ้ก่ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน, 

2549 : 9)  

3.4.1 การวางแผน (Plan) 

3.4.2 การปฏิบติัตามแผนหรือขั,นตอนทีHวางไว ้(Do) 

3.4.3 การตรวจสอบหรือประเมินผล (Check) 

3.4.4 การนาํผลการประเมินยอ้นกลบัไปทบทวน ปรับปรุงต่อไป (Action) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามวงจร PDCA ของเดมมิHง ดงัแสดงในภาพทีH 3.5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.5  การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามวงจร PDCA ของเดมมิHง 
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 จากการศึกษากรอบแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎี  ผูว้จิยัไดน้าํมาปรับประยกุตใ์ชก้าํหนดกรอบ 

โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัตนเองของนกัเรียน ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา ไดโ้ครงสร้างทีHมีองคป์ระกอบในภาพรวม  4 ขั,นตอน ไดแ้ก่  ความตระหนกั  (Awareness)  

การบริหารจดัการ (Management) การลงมือปฏิบติั (Action) และการประเมินผล (Evaluation) ดงัแสดง 

ในภาพทีH 3.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.6  โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส  

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา โดยภาพรวม 

 

4. การนํากรอบแนวคดิ มาใช้กาํหนดโครงสร้างของรูปแบบ ขัMนตอนที$ 1 ความตระหนัก 
(Awareness) 

กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้ง และแนวคิดของผูว้จิยั 

ไดแ้ก่ 

4.1 แนวคิดกระบวนการจดัการความรู้   (Knowledge   Management   Process)   ของ 

สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร., 2548 : 4) กล่าววา่ เป็นกระบวนการหนึHง 

ทีHจะช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจถึงขั,นตอนทีHทาํใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ หรือพฒันาการของความรู้ทีH 

จะเกิดขึ,นภายในองคก์ร 7 ขั,นตอน ดงัแสดงในภาพทีH 3.7 
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ภาพทีH 3.7  กระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั,นตอน 

ทีHมา : คู่มือการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ (2548: 5) 

 

กระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 7 ขั,นตอน ดงันี,  

4.1.1 การบ่งชี,ความรู้ 
4.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
4.1.3 การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

4.1.4 การประมวลและกลัHนกรองความรู้ 
4.1.5 การเขา้ถึงความรู้ 
4.1.6 การแบ่งปันแลกเปลีHยนความรู้ 
4.1.7 การเรียนรู้ 

 

เราตอ้งมีความรู้เรืHองอะไร 
เรามีความรู้เรืHองนั,นหรือยงั 

ความรู้อยู่ทีHใคร อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเกบ็รวบรวมกนัไดอ้ย่างไร 

จะทาํใหเ้ข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เรานาํความรู้มาใชง้านไดง่้ายหรือไม่ 

จะแบ่งประเภท หวัขอ้อย่างไร 

มีการแบ่งปันความรู้ใหก้นัหรือไม่ 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

1. การบ่งชี,ความรู้ 
(Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowing Creation and Acquisition) 

4. การประมวลและกลัHนกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 

3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 

6. การแบ่งปันแลกเปลีHยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

ความรู้นั,นทาํให้เกดิประโยชนก์บัองคก์รหรือไม่ 
ทาํใหอ้งคก์รดีขึ,นหรือไม่ 
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4.2 หลกัการวางแผน ของ ประชุม รอดประเสริฐ (2554 : 18) ซึH งกล่าววา่ การวางแผน 

เป็นภารกิจสาํคญัของการบริหารงาน ทีHส่งผลใหก้ารดาํเนินงานมีทิศทางทีHแน่นอนและชดัเจน มีระบบ 

ระเบียบในการดาํเนินงาน โดยมีอุดมการณ์ทีHมุ่งหวงัความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

องคก์ารหรือหน่วยงานเป็นสาํคญั  มี 5 ขั,นตอน คือ 

4.2.1 การกาํหนดเป้าประสงค ์

4.2.2 การคน้หาโอกาสและพิจารณาถึงอุปสรรคปัญหา 
4.2.3 การแปลโอกาสเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

4.2.4 การเลือกแนวทางทีHดีทีHสุดและกาํหนดวตัถุประสงค ์

4.2.5 การตรวจสอบและทบทวน   

4.3 หลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์  (Strategic   Management)  มหาวทิยาลยัสุโขทยั  

ธรรมาธิราช ไดก้ล่าววา่ การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดาํเนินการ อาจมีความสลบั 

ซบัซอ้นยากต่อความเขา้ใจผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชก้ารคิดอยา่งเป็นระบบในการกาํหนดกรอบของความ

เป็นองคก์ารเพืHอใหเ้กิดความเขา้ใจในส่วนต่างๆ ของการบริหารเชิงกลยทุธ์ และสามารถมองเห็นภาพ 

ทั,งองคก์ารในมุมมองทีHเหมาะสม ซึH งการบริหารเชิงกลยทุธ์ประกอบดว้ยขั,นตอนพื,นฐาน 4 ขั,นตอน คือ 

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 2545 : 16) 

4.3.1 การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ 
4.3.2 การกาํหนดเชิงกลยทุธ์ 
4.3.3 การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

4.3.4 การประเมินและควบคุมกลยทุธ์ 
กระบวนการทั,ง 4 นี,  เป็นกระบวนการทีHต่อเนืHองกนั และสามารถยอ้นกลบัมา 

ประเมิน และปรับเปลีHยนภายในแต่ละกระบวนการ เพืHอใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั,ง 

ภายในและภายนอกทีHเปลีHยนแปลงไป ดงัแสดงในภาพทีH 3.8 

 
 

 

 

 

 
 
 

ภาพทีH 3.8  ขั,นตอนพื,นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

ทีHมา : Abbass F, 2003   

การวเิคราะห์ 
เชงิกลยทุธ์ 

การกาํหนด 
เชงิกลยทุธ์ 

การนาํกลยทุธ์ 
ไปสู่การปฏิบตั ิ

การประเมนิและ 
ควบคมุกลยทุธ์ 
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4.4 แนวคิดในการพฒันาขั,นตอนความตระหนกั  (Awareness)  ทีHไดจ้ากการวเิคราะห์ 

ของผูว้จิยัเพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั (Awareness)ดงัแสดงในภาพทีH 3.9 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพทีH 3.9  แนวคิดของผูว้จิยั เพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั (Awareness) 
 

จากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้งและแนวคิดของผูว้จิยัมาปรับประยกุตใ์ช ้

กาํหนดโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

ไดโ้ครงสร้างขององคป์ระกอบรูปแบบ ขั,นตอนทีH 1 ไดแ้ก่ ความตระหนกั (Awareness) นาํเสนอเป็น

ภาพ ดงัแสดงในภาพทีH 3.10 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

ภาพทีH 3.10  โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั (Awareness) 
 

5. การนํากรอบแนวคดิ มาใช้กาํหนดโครงสร้างของรูปแบบ  ขัMนตอนที$  2  การบริหาร 
จดัการ (Management) 

กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้ง และแนวคิดของผูว้จิยั 

ไดแ้ก่ 

5.1 หลกัการบริหารจดัการ  (Management   Process)   เป็นกระบวนการทีHเป็นหนา้ทีH 

พื,นฐาน 4 ประการของผูบ้ริหารไดแ้ก่  

5.1.1 การวางแผน  (Planning)   หมายถึง   กระบวนการในการกาํหนดเป้าหมาย 

แผนงาน และตดัสินใจหาวธีิการทีHดีทีHสุดทีHทาํใหเ้ป้าหมายนั,นบรรลุผลสาํเร็จ 

กาํหนดเป้าประสงค ์/ 

สภาพปัญหา 

นาํความรู ้

สู่การปฏิบตั ิ

ตรวจสอบ 

และทบทวน 
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5.1.2 การจดัองคก์าร  (Organizing)  หมายถึง   กระบวนการในการจดัตั,งและจดั 

วางทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทีHไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนใหส้ามารถบรรลุผลสาํเร็จขององคก์าร 

5.1.3 การนาํและสัHงการ  (Leading / Directing)  หมายถึง   กระบวนการของการมี 

อิทธิผลเหนือบุคคลอืHน ในการทีHจะใหบุ้คคลอืHนมีพฤติกรรมในการทาํงานทีHตอ้งการ และทาํใหบ้รรลุ 

เป้าหมายขององคก์าร 

5.1.4 การควบคุม   (Controlling)   หมายถึง   กระบวนการในการกาํหนดกิจกรรม 

ต่าง ๆ ขององคก์ารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายทีHองคก์ารคาดหวงัและกาํหนดไว ้

อยา่งไรกต็าม งานในแต่ละส่วนของกระบวนการจดัการนี, มีความสมัพนัธ์และมี 

ผลกระทบซึHงกนัและกนั โดยผูบ้ริหารทาํหนา้ทีHบริหารจดัการงานและคน ซึH งจดัเป็น “สิHงนาํเขา้” 

(Input) โดยผา่น “กระบวนการ” (Process) ในกิจกรรม การวางแผน การจดัองคก์าร การนาํสัHงการ และ 

การควบคุมใหส้ามารถประสานทาํงานร่วมกนัไป เพืHอใหไ้ด ้ “ผลลพัธ์” (Output) ซึH งกคื็อการบรรลุถึง 

เป้าหมายผลสาํเร็จต่าง ๆ ทั,งทางดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ 

เป็นตน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2545 : 22) ดงัแสดงในภาพทีH 3.11 

 
 

 

 

 
ภาพทีH 3.11  กระบวนการบริหารจดัการ 
ทีHมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2545 : 22) 

 

5.2 รูปแบบการพฒันาบุคลากร ของ  กิติยาวดี  บุญซืHอ  (2546)  ซึH งไดเ้สนอรูปแบบการ 

พฒันาครูทั,งโรงเรียน จากรายงานการสงัเคราะห์รูปแบบการพฒันาครูทั,งโรงเรียน : ประสบการณ์จาก 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพืHอพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สามารถสรุปไดด้งันี,  

5.2.1 จดัการประชุมสมัมนาและอบรม เพืHอสร้างความตระหนกั 

 

ควบคุม 
 

สัHงการ จดัองคก์าร 

วางแผน 

กระบวนการบริหารจดัการ 

(Process) 

 
 
c 

   P 

 D     O 

สิHงนาํเขา้ (Input) 

• ทรัพยากรมนุษย ์

• เงิน 

• ทรัพยากรทาง

กายภาพ (วตัถุดิบ 
เครืHองจกัร วิธีการ)

วิธีการ) 

ผลลพัธ์ (Output) 

• ประสิทธิภาพ 

• ประสิทธิผล 

• คุณภาพ 

• ความพอใจของ

ลูกคา้ 



	 114	

5.2.2 จดัใหมี้การประชุมชี,แจงในการดาํเนินงานปฏิรูป 

5.2.3 สนบัสนุนการศึกษาดว้ยตนเองของคณะครู อาจารย ์โดยจดัมุมวชิาการให ้

5.2.4 เปิดโอกาสใหค้รูไดมี้การแลกเปลีHยนเรียนรู้ระหวา่งครูกนัเองในโรงเรียน 

5.2.5 จดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการโดยเชิญวทิยากร/ผูเ้ชีHยวชาญสาขานั,น ๆ  

5.2.6 จดัใหมี้การศึกษานอกสถานทีHเพืHอเกบ็เกีHยวความรู้/ศึกษาบทเรียนรอบตวั 
5.2.7 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนตรวจสอบประเมินผลการดาํเนินงานเป็นระยะ  
5.2.8 ปลูกจิตสาํนึกของการทาํงานร่วมกนัเพืHอเป้าหมายเดียวกนั 

5.2.9 สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บข่าวสารความรู้จากสืHอต่างๆนอกจากเอกสารสิHงพิมพ ์

5.2.10 สนบัสนุนใหเ้ปิดหอ้งพิเศษสาํหรับครูโดยตั,งชืHอแตกต่างกนัไป  

5.3 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน เพืHอเสริมสร้างวนิยันกัเรียนในสถานศึกษา  ของ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 15) มีขั,นตอนในการดาํเนินงาน ดงันี,  

5.3.1 ขั,นการเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่ 

1) จดัประชุมเพืHอสร้างความเขา้ใจผูมี้ส่วนเกีHยวขอ้ง 
2) วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

3) จดัเตรียมผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพืHอระดมสมอง 
5.3.2 ขั,นการวางแผนเสริมสร้างวนิยั 

1) ประชุมระดมสมอง 
2) กาํหนดวนิยัเป้าหมาย/วนิยัทีHเป็นอตัลกัษณ์ 

3) แต่งตั,งคณะทาํงานและมอบหมายงาน 

4) จดัทาํโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวนิยัเป้าหมายตามหลกัไตรสิกขา  
ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ การบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยครู 

ผูส้อน การจดัทาํโครงงานเพืHอเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน การจดับรรยากาศและสิHงแวดลอ้มโรงเรียน 

ใหเ้อื,อต่อการเสริมสร้างวนิยัโดยผูบ้ริหาร 

5) กาํหนดวธีิการวดัและประเมินผล 

5.3.3 ขั,นการร่วมกนัลงมือปฏิบติั 

1) ดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรมทีHวางไว ้
2) AAR (After Action Review) 

5.3.4 ขั,นการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

1) ระดบักิจกรรม 

2) ภาพรวมทั,งโรงเรียน 

ขั,นตอนการดาํเนินการในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน ดงัแสดงในภาพทีH 3.12 
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ภาพทีH 3.12  ขั,นตอนการดาํเนินการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

ทีHมา : คู่มือการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั,นพื,นฐาน 

          สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 15) 

ขัMนที$ 1 การเตรียมความพร้อม 
- จดัประชุมเพืHอสร้างความเขา้ใจผูมี้ส่วนเกีHยวขอ้ง 
- วิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

- จดัเตรียมผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพืHอระดมสมอง 
 

ขัMนที$ 2 การวางแผนเสริมสร้างวินัย 
- ประชุมระดมสมอง 
- กาํหนดวินยัเป้าหมาย/วินยัทีHเป็นอตัลกัษณ์ 

- แต่งตั,งคณะทาํงานและมอบหมายงาน 
- จดัทาํโครงการ/กจิกรรมเสริมสร้างวินยัเป้าหมาย 

- กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผล 
- จดัเตรียมผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพืHอระดมสมอง 

ขัMนที$ 3 การร่วมกนัลงมือปฏบัิติ 
- ดาํเนินการตามโครงการ/กจิกรรมทีHวางไวต้าม

หลกัไตรสิกขา 
- AAR (After Action Review) 

ขัMนที$ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อมูล
ย้อนกลบั 
- ระดบักจิกรรม 

- ภาพรวมทั,งโรงเรียน 
- จดัเตรียมผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพืHอระดมสมอง 

บรรลเุป้าหมาย 
 

นักเรียนมีวินัยด้าน 
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ  

จัดระเบียบแถว 
 

การบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูผูส้อน 

 
การจดัทาํโครงงานเพืHอเสริมสร้างวินยั ฯ 

โดยนกัเรียน 
 
การจดับรรยากาศและสิHงแวดลอ้มใน

โรงเรียนให้เอื,อต่อการเสริมสร้างวินยั 

โดยฝ่ายบริหาร 
 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (feedback)  

เพืHอนาํไปปรับปรุงพฒันาการ 
เสริมสร้างวินยันกัเรียน 

 

วิธีการ 

เสริมสร้าง 
วินยั 
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5.4 รูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนวถีิพทุธ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 17) 

มีขั,นตอนในการดาํเนินงาน ดงันี,  

5.4.1 ขั,นเตรียมการ : ทีHจะใหก้ารจดัโรงเรียนวถีิพทุธดาํเนินไปโดยสะดวกดว้ย 
ศรัทธาและฉนัทะ 

5.4.2 ขั,นดาํเนินการจดัสภาพและองคป์ระกอบ : ทีHจะเป็นปัจจยั เป็นกิจกรรม เป็น 

เครืHองมือสู่การพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะแห่งปัญญาวฒิุธรรม 

5.4.3 ขั,นดาํเนินการพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขา : ซึH งเป็น 

ขั,นตอนทีHเป็นหวัใจของการดาํเนินการโรงเรียนวถีิพทุธ ซึH งตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืHอง 

5.4.4 ขั,นดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด : ทีHจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานทุกส่วนเป็นไปอยา่ง 

มีประสิทธิภาพดว้ยท่าทีความเป็นกลัยาณมิตร 

5.4.5 ขั,นปรับปรุง พฒันาต่อเนืHอง : ทีHจะเนน้ย ํ,าการพฒันาวา่ตอ้งมีมากขึ,น ๆ  ดว้ย 

หลกัอิทธิบาท 4 และอุปัญญาตธรรม 

5.4.6 ขั,นประเมินผล และเผยแพร่ผลดาํเนินการ : ทีHจะนาํขอ้มูลผลการดาํเนินงาน 

สู่การเตรียมการทีHจะดาํเนินการในรอบต่อๆ ไป เช่น ในปีต่อๆ ไป หรือใชก้บัโครงการต่อเนืHองอืHนและ 

นาํผลสรุปจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานแจง้แก่ผูเ้กีHยวขอ้งใหท้ราบ 

ขั,นตอนการบริหารจดัการโรงเรียนวถีิพทุธ ดงัแสดงในภาพทีH 3.13 
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ภาพทีH 3.13  ขั,นตอนการบริหารจดัการโรงเรียนวถีิพทุธ 

ทีHมา : แนวทางการดาํเนินงานโรงเรียนวถีิพทุธ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 18) 

   
5.5 แนวคิดในการพฒันาขั,นตอนการบริหารจดัการ   (Management)  ทีHไดจ้ากการ 

วเิคราะห์ของผูว้จิยั เพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management)  

ดงัแสดงในภาพทีH 3.14 

 

 

 

1. เตรียมการ (ศรัทธาและฉันทะ) 
v หาทีHปรึกษา แหลง่ศึกษา 

เอกสารขอ้มลู 
v เตรียมบคุลากร กรรมการ 

สถานศึกษา 

v เตรียมนกัเรียน 

v เตรียมผูป้กครอง ชมุชน 

v จดัแผนปฏิบตักิาร 
              ฯลฯ 

2. ดําเนินการจัดสภาพและ
องค์ประกอบ  

(ปัญญาวฒุธิรรม) 
v จดัหลกัสูตรสถานศึกษา/หน่วย

การเรียนรู/้แนวการจดัการเรียนรู ้

v เตรียมกิจกรรมนกัเรียน 

v จดัสภาพกายภาพสถานศึกษา 

v จดับรรยากาศปฏิสัมพนัธ์ 
              ฯลฯ 

6. ประเมินผล และเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน 

 

3. ดําเนินการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิกขา 
v นกัเรียน 
v บคุลากรและผูเ้กีHยวขอ้ง 

 

5. ปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื$อง    
(อทิธิบาท 4 อปัุญญาตธรรม) 

 

4. ดูแลสนับสนุนใกล้ชิด (กลัยาณมติร) 

v นิเทศ ตดิตาม 

v สนบัสนุน 
v รวบรวมขอ้มลูและประเมนิผล

ระหวา่งดาํเนินงาน 
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ภาพทีH 3.14  แนวคิดของผูว้จิยัเพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management) 

   

จากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้งและแนวคิดของผูว้จิยัมาปรับประยกุตใ์ช ้

กาํหนดโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัสเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา  

ไดโ้ครงสร้างขององคป์ระกอบรูปแบบ ขั,นตอนทีH 2 ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ (Management) นาํเสนอ

เป็นภาพ ดงัแสดงในภาพทีH 3.15 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.15 โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ(Management) 

  

6. การนํากรอบแนวคดิ  มาใช้กาํหนดโครงสร้างของรูปแบบ ขัMนตอนที$ 3 การลงมือปฏบิัต ิ

(Action) 
กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้ง และแนวคิดของผูว้จิยั 

ไดแ้ก่ 

6.1 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง :  โมเดลซิปปา  
(Cippa Model) ของ ทิศนา แขมมณี (2548 : 281-282) ประกอบดว้ยขั,นตอนการดาํเนินการ 7 ขั,นตอน 

ดงันี,  

6.1.1 ขั,นทบทวนความรู้เดิม ขั,นนี, เป็นการดึงความรู้ของผูเ้รียนทีHเรียน เพืHอช่วย 

ใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเชืHอมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมของตน 

กาํหนดทรัพยากร 

ตรวจสอบและทบทวน 

รูปแบบการปฏิบตั ิการดาํเนินการ 
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6.1.2 ขั,นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั,นนี, เป็นการแสวงหาขอ้มูล ความรู้ใหม่ทีHผูเ้รียน 

ยงัไม่มี จากแหล่งขอ้มูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ  

6.1.3 ขั,นการศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่ และเชืHอมโยงความรู้ใหม่ 

กบัความรู้เดิม 

6.1.4 ขั,นการแลกเปลีHยนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขั,นนี, เป็นขั,นทีHผูเ้รียนอาศยั 

กลุ่มเป็นเครืHองมือในการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของตนเอง 

6.1.5 ขั,นการสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขั,นนี, เป็นขั,นของการสรุปความรู้ทีHได ้

รับทั,งหมด ทั,งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 

6.1.6 ขั,นการแสดงผลงาน ขั,นนี, เป็นขั,นทีHช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสไดแ้สดง 

ผลงานการสร้างความรู้ของตนเองใหผู้อื้Hนรับรู้ 

6.1.7 ขั,นประยกุตใ์ชค้วามรู้ ขึ,นนี, เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการนาํ 
ความรู้ ความเขา้ใจของตนเองไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ทีHหลากหลาย 

6.2 หลกัการจดักิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวถีิพทุธ ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2547:24-27) เพืHอใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมการแสดงออกของการมีวนิยัในตนเองในดา้นการแสดงความ

เคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถวอยา่งสมํHาเสมอและต่อเนืHอง ดว้ยหลกัการการเสริมแรง 

บวก การกระทาํซํ, าอยา่งต่อเนืHอง และการร่วมมือระหวา่งนกัเรียน ครู และผูป้กครอง ผูว้จิยัจึงไดน้าํการ

จดักิจกรรมของโรงเรียนวถีิพทุธมาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมส่งเสริมวนิยั ในตนเองของนกัเรียน 

โดยไดเ้สนอแนะการจดักิจกรรมไวเ้ป็นแนวทาง 4 ลกัษณะ คือ 

6.2.1 กิจกรรมเสริมเนื,อหาสาระตามหลกัสูตร 
6.2.2 กิจกรรมประจาํวนั/ประจาํสปัดาห์ 

6.2.3 กิจกรรมเนืHองในโอกาสวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
6.2.4 กิจกรรมพิเศษอืHน ๆ  

6.3 แนวทางการร่วมกนัลงมือปฏิบติั เพืHอเสริมสร้างวนิยันกัเรียนในสถานศึกษา  ของ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 30) ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ 1) 

การบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูผูส้อน 2) การจดัทาํโครงงานเพืHอ 

เสริมสร้างวนิยั โดยนกัเรียน 3) การจดับรรยากาศและสิHงแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้อื,อต่อการเสริมสร้าง 

วนิยั โดยมีรายละเอียด ดงันี,  

6.3.1 ลงมือปฏิบติัดว้ยกนัตามแผนปฏิบติังานในทุกกิจกรรมนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ 
จากการลงมือทาํ โดยการสงัเกต คิดพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมใหน้าํไปสู่ความสาํเร็จ ประการสาํคญั 

ไดเ้รียนรู้จากการร่วมกนัทาํงานเป็นทีมทาํงานทีHดีดว้ยกนั หลกัสาํคญัอีกประการหนึHงทีHช่วยในการรวม 
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กลุ่มของนกัเรียนใหท้าํกิจกรรมร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข คือ ความเป็นกลัยาณมิตร ทุกคนในกลุ่ม 

จะทาํงานอยา่งสนุกสนานร่วมกบัเพืHอน ๆ ทีHมีความเป็นกลัยาณมิตรซึHงกนัและกนั 

6.3.2 เมืHอจบแต่ละกิจกรรม ใหท้าํ AAR (After Action Review) เป็นการพดูคุยกนั 

เพืHอปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ,น 

6.4. หลกัการสอนแบบบูรณาการ ของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548: 192-194) ได ้

กาํหนดขั,นตอนวธีิการการสอนแบบบูรณาการไว ้ดงันี,                

6.4.1 ขั,นเลือกเรืHองทีHจะสอนแบบบูรณาการ พิจารณาความเหมาะสมกบัทอ้งถิHน 

และความเป็นประโยชนต่์อผูเ้รียน               

6.4.2 ขั,นกาํหนดจุดประสงคก์ารสอน เนื,อหาสาระและความคิดรวบยอดในเรืHอง 

นั,นตามความคิดเห็นของผูส้อน โดยพิจารณาถึงความเป็นประโยชนต่์อผูเ้รียนของตน และปัญหาความ 

ตอ้งการของทอ้งถิHน              

6.4.3 ขั,นตรวจสอบจุดประสงค ์เนื,อหาสาระ และความคิดรวบยอด ทีHผูส้อน 

กาํหนด กบัจุดประสงคแ์ละกรอบเนื,อหาสาระทีHกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร              

6.4.4 ขั,นสาํรวจพื,นฐานเดิมของผูเ้รียนเพืHอจะไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ 

ใหเ้ชืHอมโยงกบัความรู้เดิม และไม่สอนซํ, าในสิHงทีHผูเ้รียนรู้แลว้             

6.4.5 ขั,นกาํหนดแนวการสอนหรือวางยทุธศาสตร์ในการสอนทีHจะทาํใหก้ารสอน 

ไม่หลงทาง และบรรลุตามจุดประสงคค์รบถว้น            

6.4.6 ขั,นกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายละเอียดโดยอาศยัหลกัการ 
เรียนรู้วธีิสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ            

6.4.7 ขั,นบูรณาการความรู้/สาระ ทกัษะ เจตคติและอืHนๆ ทีHกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

หรือโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีHมีส่วนสมัพนัธ์เกีHยวขอ้งกนักบัสาระและกิจกรรมทีHกาํหนดไว ้  

6.5. แนวคิดในการพฒันาขั,นตอนการปฏิบติั  (Action) ทีHไดจ้ากการวเิคราะห์ของผูว้จิยั  

เพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบติั  (Action) ดงัแสดงในภาพทีH 3.16 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.16  แนวคิดของผูว้จิยั เพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบติั  (Action) 

เตรียมความพร้อม  ร่วมกนัลงมอืปฏิบตั ิ ประเมนิผล สรุปผลการปฏิบตั ิ

ขอ้มลูยอ้นกลบัเพืHอปรับปรุงและพฒันา 
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จากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้งและแนวคิดของผูว้จิยัมาปรับประยกุตใ์ช ้

กาํหนดโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

ไดโ้ครงสร้างขององคป์ระกอบรูปแบบ ขั,นตอนทีH 3 ไดแ้ก่ การลงมือปฏิบติั  (Action) นาํเสนอเป็นภาพ 

ดงัแสดงในภาพทีH 3.17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.17  โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบติั (Action) 

 

7. การนํากรอบแนวคดิ มาใช้กาํหนดโครงสร้างของรูปแบบ ขัMนตอนที$ 4 การประเมนิผล  
(Evaluation) 

กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้ง และแนวคิดของผูว้จิยั 

ไดแ้ก่ 

7.1 หลกัการประเมินผล 3 ขั,นตอน ของประชุม รอดประเสริฐ (2554 : 118) ทีHกล่าววา่ 

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังาน หรือการเปรียบเทียบผลสาํเร็จของงานกบั 

เป้าหมายทีHกาํหนด โดยอาศยัวธีิการวจิยั การประเมินผลกรปฏิบติังานมกัประเมินใน 3 ลกัษณะ คือ 

7.1.1 ประเมินผลก่อนการปฏิบติังาน 

7.1.2 ประเมินผลระหวา่งการปฏิบติังาน 

7.1.3 ประเมินผลเมืHอสิ,นสุดการปฏิบติังาน 

7.2 รูปแบบกลัยาณมิตร   ภายใตแ้นวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  (Professional  

Learning Community: PLC) (เรวณี ชยัเชาวรัตน,์ 2556 : 22) โดยมีวตัถุประสงคเ์พืHอร่วมกนัตรวจสอบ 

สะทอ้นผลการปฏิบติัทั,งในส่วนบุคคล และผลทีHเกิดขึ,นโดยรวม ผา่นกระบวนการแลกเปลีHยนเรียนรู้ 

การวพิากษว์จิารณ์การทาํงานร่วมกนั ทีHประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 4 องคป์ระกอบ คือ 
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7.2.1 ใหใ้จ  คือ   การสร้างศรัทธาในการพฒันา   โดยสร้างความสมัพนัธ์กบัเพืHอน 

ครู และผูบ้ริหาร สร้างความเขา้ใจในเป้าหมาย กระบวนการเสริมสร้างวนิยั และแสดงใหเ้ห็นวา่มีความ 

ตั,งใจทีHจะทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จในการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

7.2.2 ร่วมใจ คือ เนน้ใหเ้กิดความร่วมมือ 

7.2.3 ตั,งใจ คือ ใหทุ้กคนมีความแน่วแน่ทีHจะช่วยกนัเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

7.2.4 เปิดใจ คือ ใหทุ้กคนพร้อมยอมรับผลการประเมินการดาํเนินงานเสริมสร้าง 

 วนิยันกัเรียน เพืHอการปรับปรุงพฒันาต่อไป 

7.3 การประเมินผลการเสริมสร้างวนิยัในเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี
7.3.1 เตรียมการประเมินโดยการประชุมครู บุคลากร ผูป้กครอง คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั,นพื,นฐาน และผูที้HเกีHยวขอ้ง ร่วมกาํหนดรายละเอียดและขั,นตอนการประเมิน ประเมินผล 

โครงการ/กิจกรรมทีHส่งเสริมวนิยัของนกัเรียนในดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดั 

ระเบียบแถว ก่อนการใชจ้ริง เพืHอสร้างการมีส่วนร่วมและใหมี้มุมมองดา้นการประเมินผลสาํเร็จของ 

งานทั,งจากภายในและภายนอกโรงเรียน เป็นการผนึกกาํลงัใหเ้ขม้แขง็ในการร่วมกนัสร้างวนิยัใหเ้กิด 

ขึ,นกบันกัเรียนอยา่งย ัHงยนื 

7.3.2 การติดตามประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ  โดยจดัใหมี้การประเมินผล / 

สมัภาษณ์ผลการปฏิบติังานเสริมสร้างวนิยันกัเรียนตามโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

ใน 2 ระดบั ดงันี,  

1) กระประเมินผลในระดบัโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวนิยั  เช่น ร้อยละ 

ของโครงการ/กิจกรรมทีHปฏิบติัไดต้ามแผนทีHกาํหนดไว ้ ร้อยละของครูทีHบูรณาการการเสริมสร้างวนิยั 

ในการจดัการเรียนการสอน จาํนวนโครงการ/กิจกรรมทีHเป็นไปตามแผน เป็นตน้ 

2) การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน  โดยนาํผลของระดบัโครงการ/ 

กิจกรรมเสริมสร้างวนิยัมาใชป้ระเมินผลภาพรวมของโรงเรียน นาํวนิยัเป้าหมายคือ การแสดงความ 

เคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว มาใชเ้ป็นเป้าหมายในการประเมินผล 

7.3.3 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั   เพืHอนาํไปปรับปรุง และพฒันาการเสริมสร้างวนิยั 

นกัเรียน โดยมีรายละเอียด ดงันี,  

1) การทบทวน  ปรับปรุง  และพฒันา  โดยการนาํผลจากการนิเทศ ติดตาม 

ประเมิน มาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาดาํเนินการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน ทั,งในระหวา่งการดาํเนินงาน 

และหลงัการดาํเนินงาน การกาํหนดเป้าหมายและตวับ่งชี,ความสาํเร็จของการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

2) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเครืHองมือทีHใชใ้นการติดตามผล 

3) การจดัประชุมเพืHอสะทอ้นผลจากการดาํเนินการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 
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ประเมิน วเิคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ จุดอ่อน และแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลเพิHมขึ,นอยา่งต่อเนืHอง 

7.3.4 การประเมินหลงัการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั   โดยมีรายละเอียดการ 
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัตนเองของนกัเรียน ดงันี,  

1) ความมีวนิยัตนเองของนกัเรียน  3  ดา้น  คือ การแสดงความเคารพ  ความ 

รับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

2) ความพึงพอใจของนกัเรียน 

3) ความพึงพอใจของผูป้กครอง 
4) ความพึงพอใจของครู 
5) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน 

7.3.5 สรุปผลการประเมินการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั   และหลงัจากการใช ้

รูปแบบแลว้ นาํขอ้มูลผลการประเมินมาสรุปเป็นสารสนเทศของโรงเรียน หลงัจากนั,นจึงนาํเสนอต่อ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน สาํนกังานเขตพื,นทีHการศึกษา 

และเผยแพร่ผลการดาํเนินงานแก่ผูเ้กีHยวขอ้งและสาธารณชนต่อไป 

7.4 บทบาทครูในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั,นพื,นฐาน 

พทุธศกัราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 92) ซึH งไดก้ล่าววา่ บทบาท 

ของครูในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมทีHครูแสดงออกในส่วนทีHเกีHยวขอ้งหนา้ทีH 

ความรับผดิชอบ และการปฏิบติัตนของครูทีHควรใหก้ารสนบัสนุน และส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซึH งมีทั,งหมด 3 ดา้น คือ 

7.4.1 ดา้นการอบรมสัHงสอน หมายถึง กระบวนการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเกิด 

การเรียนรู้ เพืHอใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา โดยวธีิการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การทีHครูไดจ้ดัการเรียนรู้ทีHหลากหลาย 

และไดรั้บประสบการณ์ตรง หรือการใชบ้ทบาทสมมติ การบอก การแนะนาํ การสัHงสอน โดยครู เป็นผู ้

แสดง นกัเรียนเป็นผูฟั้ง การใชว้ธีิการสอนแบบบูรณาการทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การเสริมแรง โดย

การใหร้างวลั ยกยอ่ง ชมเชย สร้างแรงจูงใจ จดัการเรียนการสอนเพืHอปรับเปลีHยนนิสยัจาก จุดดอ้ยเป็น

จุดเด่น จากวกิฤติใหเ้ป็นโอกาสแก่ผูเ้รียน การส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให ้ตระหนกัใน

บทบาทของผูเ้รียนทีHจะก่อใหเ้กิดผลในการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

7.4.2 ดา้นการเป็นแบบอยา่ง   หมายถึง   การทีHครูจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็น 

แม่แบบเป็นครูตน้แบบและเป็นแบบอยา่งทีHดีแก่นกัเรียนทั,งทางดา้น กาย วาจา ใจ อนัเป็นแบบแผนทีH 

ดีงามทีHจะก่อใหเ้กิดคุณลกัษณะทีHพึงประสงค ์
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7.4.3 ดา้นการติดตามผล   หมายถึง   กระบวนการสงัเกตพฤติกรรม ของนกัเรียน 

หลงัจากทีHไดอ้บรมสัHงสอน และการเห็นแบบอยา่งทีHดีแลว้ โดยวธีิการสงัเกต การสมัภาษณ์ การบนัทึก 

และการประเมินผลผูเ้รียน เพืHอสร้างพฤติกรรมทีHเป็นแบบอยา่งทีHดี และเป็นการสร้างพื,นฐานใหเ้กิด 

การเปลีHยนแปลงพฤติกรรมในทางทีHดีขึ,น 

7.5 แนวคิดในการพฒันาขั,นตอนการประเมินผล  (Evaluation) ทีHไดจ้ากการวเิคราะห์ 

ของผูว้จิยั เพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) ดงัแสดงใน 

ภาพทีH 3.18 

 

 

 
 

 

ภาพทีH 3.18  แนวคิดของผูว้จิยั เพืHอนาํไปสู่การสร้างรูปแบบ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) 

 

จากการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวขอ้งและแนวคิดของผูว้จิยัมาปรับประยกุตใ์ช ้

กาํหนดโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา ไดโ้ครงสร้างขององคป์ระกอบรูปแบบ ขั,นตอนทีH 4 ไดแ้ก่ การประเมินผล (Evaluation) 

นาํเสนอเป็นภาพ ดงัแสดงในภาพทีH 3.19 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.19 โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) 

ขอ้มลูยอ้นกลบัเพืHอปรับปรุงและพฒันา 

กาํหนดวธีิการประเมนิ ดาํเนินการประเมนิผล สรุปผลการประเมนิ 
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8. โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองที$มคีวามสมบูรณ์ 
8.1 โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองในภาพรวมทีHสมบูรณ์ 

จากโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัตนเองทีHมีองคป์ระกอบสาํคญั 4ขั,นตอน 

ไดแ้ก่ 1) ความตระหนกั 2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั 4) การประเมินผล โดยไดน้าํ

องคป์ระกอบแต่ละขั,นตอนมาเชืHอมโยงเขา้ดว้ยกนั เป็นรูปแบบทีHมีความสมบูรณ์ และมีความสมัพนัธ์

ต่อเนืHองเป็นหนึHงเดียว โดยมีหลกัการสาํคญัของการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนืHอง ทีHจะตอ้ง 

ดาํเนินการไปพร้อมกนั คือ ระดบัชัMนเรียน ไดแ้ก่ การบูรณาการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ระดบัโรงเรียน/ทุกระดบัชัMน ไดแ้ก่ โครงการ/

กิจกรรมการจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา การจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั นโยบายทีH

โรงเรียนกาํหนด ระดบัครอบครัว ชุมชน ไดแ้ก่ ความร่วมมือของผูป้กครอง ชุมชน และผูที้Hมีส่วน

เกีHยวขอ้ง ทีHจะส่งผลร่วมกนัต่อการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน ในภาพรวมเรียกวา่ “รูปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” นาํ

รูปแบบไปใชแ้กปั้ญหาและเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 3 ดา้น คือ การ

แสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว ตามวตัถุประสงคที์Hกาํหนด โครงสร้างของ

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองทีHมีความ สมบูรณ์ อธิบายเป็นภาพได ้ดงัแสดงในภาพทีH 3.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.20  โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองทีHมีความสมบูรณ์ 
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8.2 ขั,นตอนและรายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 
จากโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองทีHมีองคป์ระกอบครบถว้น 

สมบูรณ์ มอบใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ แลว้จึง

ดาํเนินการปรับปรุงขั,นตอนและรายละเอียดของรูปแบบตามคาํแนะนาํ ดงัแสดงในภาพทีH 3.21 - 3.24 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีH 3.21  ขั,นตอนและรายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา   

ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั (Awareness) 

ขัMนตอนที$ 1 ความตระหนกั (Awareness) 

จุดเริHมตน้ 

กาํหนดเป้าประสงค/์

สภาพปัญหา 

นาํความรู้สู่การปฏิบตั ิ

• เลอืกแนวทางในการตดัสินใจ 

ไปสู่ข ั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ เหมาะสมและเป็นไปได ้

ไมเ่หมาะสม 

• แตง่ตั,งคณะทาํงาน / มอบหมายงาน 

• วางแผนแนวทางแกปั้ญหา 

Øระดบัโรงเรียน 
Øระดบัเครือขา่ยความร่วมมอื 

• แลกเปลีHยนเรียนรู้ / PLC  

 

• ประชมุสร้างความ  

เขา้ใจเกีHยวกบัวนิยั 

• ระดมสมองกาํหนด

ปัญหาวนิยันกัเรียน 

 

ตรวจสอบและทบทวน 

ครู บคุลากร 

นกัเรียน 

ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 
การจดัระเบยีบแถว 
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ภาพทีH 3.22  ขั,นตอนและรายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา     

ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management) 

ขัMนตอนที$ 2 การบริหารจดัการ (Management) 

จากขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั 

กาํหนดทรัพยากร 

การดาํเนินการ 

รูปแบบการปฏิบตั ิ

• ครู บคุลากร 
• การจดัการเรียนการสอน 

• นกัเรียน 

 

ครู บคุลากร 

• การบรูณาการการเรียนการสอนทกุกลุม่สาระ 

• การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

• การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 
• การจดัทาํโครงงานเพืHอเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน 

• กลัยาณมติร / ดแูลสนบัสนุนใกลช้ดิ 

 

สภาพแวดลอ้ม 

 

 ตรวจสอบและทบทวน 

ไปสู่ข ั,นตอนทีH 3 การลงมอืปฏิบตั ิเหมาะสมและเป็นไปได ้

ไมเ่หมาะสม 

พฒันาครู บคุลากร 
แลกเปลีHยนเรียนรู้ / PLC 

บรรยากาศ 

สิHงแวดลอ้ม 

นกัเรียน 
ชี,แจงการจดัการเรียนการสอน 

จดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 

การจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 

การสอนแบบบรูณาการ 
 

การจดัการ 

เรียนการสอน 
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ภาพทีH 3.23  ขั,นตอนและรายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา     

ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบติั (Action) 

ขัMนตอนที$ 3 การลงมือปฏิบตั ิ(Action) 

จากขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ 

เตรียมความพร้อม 

 ร่วมกนัลงมอืปฏิบตั ิ

ประเมนิผล 

• ครู บคุลากร 

• กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 

• นกัเรียน 

• บรรยากาศและสิHงแวดลอ้ม 
 

• ก่อนการเสริมสร้างวนิยั 

• ระหวา่งการเสริมสรา้งวนิยั 

• หลงัการเสริมสร้างวนิยั 
• ระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาคเรียน 

• AAR (After Action Review) 

 

  สรุปผลการปฏิบตั ิ ไปสู่ข ั,นตอนทีH 4 การประเมนิผล 

 ปรับปรุงและพฒันา 

การบรูณาการสอน 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 
การจดัระเบยีบแถว 

 

กิจกรรมไตรสิกขา 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

 
การแสดงความเคารพ 
ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

 

โครงงานเสริมสร้างวนิยั 

AAR (After Action Review) 
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ภาพทีH 3.24  ขั,นตอนและรายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

โรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา     

ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) 

ขัMนตอนที$ 4 การประเมนิผล (Evaluation) 

จากขั,นตอนทีH 3 การปฏิบตั ิ

   กาํหนดวธีิการประเมนิ 

 ดาํเนินการประเมนิผล 

สรุปผลการประเมนิ 

• ก่อนดาํเนินการ 

• ระหวา่งดาํเนินการ 

• หลงัดาํเนินการ 

 

ไปสู่ข ั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั 

เพืHอการปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไปอยา่งตอ่เนืHอง 

 ปรับปรุงและพฒันา 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

 ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 
 ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

 ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพืHอปรับปรุง 

• สรุปผลระหวา่งภาคเรียน 

• สรุปผลปลายภาคเรียน 

 
• กลัยาณมติรนิเทศ 

• AAR (After Action Review 
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9. รายละเอยีดของรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทว ี 
ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา จากภาพที$ 3.21 - 3.24 แต่ละขัMนตอนมคีาํอธิบาย ดงันีM 

 

9.1 รายละเอยีดในการใช้รูปแบบ ขัMนตอนที$ 1 ความตระหนัก (Awareness) 
9.1.1 กาํหนดเป้าประสงค ์/ สภาพปัญหา ของวนิยันกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ดาํเนินการ ดงันี,  
1) ประชุมเพืHอสร้างความเขา้ใจเชิงลึกกบัผูมี้ส่วนเกีHยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 

ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ใหมี้ความตระหนกั เขา้ใจ และเห็นความสาํคญัใน

กระบวนการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน เพืHอสร้างลกัษณะนิสยัทีHพึงประสงคใ์หเ้ป็นคนมีระเบียบ วนิยั 

เคารพกฎหมาย กฎกติกาของสงัคม และเคารพสิทธิของผูอื้Hน เป็นเยาวชนไทยทีHเติบโตเป็นคนไทยทีH

สมบูรณ์มีคุณภาพ หวัขอ้ในการประชุมประกอบดว้ย 

1.1) สภาพปัญหาของการไม่มีวนิยัในปัจจุบนั 

1.2) ความสาํคญัของการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

1.3) ความสาํคญัของกระบวนการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

1.4) ปัจจยัทีHส่งผลต่อการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

1.5) ผลทีHเกิดจากการมีวนิยัในตนเอง 
1.6) การอภิปรายแลกเปลีHยนเรียนรู้  

2) ประชุมเพืHอระดมสมองในการกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนทีHจาํเป็นตอ้ง 
ร่วมกนัแกไ้ข โดยร่วมกนันาํเสนอปัญหาดา้นวนิยัทีHตอ้งการพฒันา พฤติกรรมทีHพึงประสงค ์ และ

พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงค ์ทั,งทีHเกิดขึ,นภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน และทีHบา้น ตลอดจนปัญหา 

อุปสรรค ปัจจยัภายใน ภายนอก ทีHเสริมการสร้างวนิยั เพืHอใหทุ้กฝ่ายไดร่้วมกนัหาจุดร่วมของปัญหา

ดา้นวนิยัในตนเองของนกัเรียน ซึH งผลจากการระดมสมองวนิยัทีHควรเสริมสร้างในโรงเรียน มี 3 ดา้น 

คือ 

2.1) การแสดงความเคารพ 
2.2) ความรับผดิชอบ 
2.3) การจดัระเบียบแถว  

9.1.2 นาํความรู้สู่การปฏิบติั ดาํเนินการ ดงันี,  

1) แต่งตั,งคณะทาํงาน  
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1.1) ประชุมครูประจาํชั,น ครูประจาํวชิา บุคลากรทีHเกีHยวขอ้งเพืHอระดม 

สมองในการขบัเคลืHอนรูปแบบในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนในโรงเรียน 

1.2) แต่งตั,งคณะทาํงานมอบหมายงาน ความรับผดิชอบในการวางแผน 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน จดัทาํโครงการ/กิจกรรม การดาํเนินการลงมือปฏิบติั การประเมินผล 

และการปรับปรุงแผนจนบรรลุเป้าหมายทีHกาํหนดไว ้ 

2) วางแผนแนวทางแกปั้ญหา 
2.1) ระดบัโรงเรียน 

คณะทาํงานผูรั้บผดิชอบร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัภายใน   ไดแ้ก่ 

จุดแขง็ (ปัจจยัทีHส่งเสริมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว) และ

จุดอ่อน หรือขอ้ดอ้ยของโรงเรียน รวมทั,งวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (สภาพ

ภายนอกทีHเอื,อใหโ้รงเรียนสามารถเสริมสร้างวนิยัใหก้บันกัเรียน เช่น ผูป้กครองตอ้งการใหลู้กหลานมี

วนิยั โรงเรียนจึงควรใหก้ารปลูกฝัง เป็นตน้) และสภาพภายนอกทีHเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของโรงเรียน 

เช่น ปัญหาของชุมชน/นกัเรียน ควรมีส่วนร่วมรับผดิชอบ เป็นตน้ รวมทั,งพิจารณาทบทวน วสิยัทศัน ์

ปรัชญาต่าง ๆ ของโรงเรียน เพืHอใหโ้รงเรียนไดท้ราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ทีHส่งผลต่อการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน

รอบดา้นอยา่งแทจ้ริง และเลือกใชป้ระโยชนไ์ดถู้กตอ้งตามความเป็นจริงของโรงเรียน จากผลการประชุม

ไดก้าํหนดหวัขอ้ในการนาํไปวางแผนลงสู่ปฏิบติั ดงันี,  

2.1.1) พฤติกรรมวนิยัดา้น   การแสดงความเคารพ   ความรับผดิชอบ  

การจดัระเบียบแถว ทีHตอ้งใหเ้กิดขึ,นกบันกัเรียน และพฤติกรรมวนิยัทีHเป็นปัญหาทีHไม่ควรใหเ้กิดขึ,นกบั

นกัเรียน 

2.1.2)  การจดัการเรียนการสอน 

2.1.3) โครงการ/กิจกรรม 

2.1.4) วธีิการวดัและประเมินผล 

2.1.5) นโยบายและ/หรือขอ้ตกลงร่วมกนั 

2.2) ระดบัเครือข่ายความร่วมมือ 

ประชุม  ผูป้กครอง   คณะกรรมการสถานศึกษา   และผูมี้ส่วน 

เกีHยวขอ้ง ในเรืHองต่อไปนี,  

2.2.1) วเิคราะห์ จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส   และอุปสรรค  ต่อการ 

เสริมสร้างวนิยัของนกัเรียน 

2.2.2) สนบัสนุนการดาํเนินงานเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

2.2.3) ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
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3) แลกเปลีHยนเรียนรู้ / PLC  
โรงเรียนใชห้ลกัการของ PLC (Professional Learning Community) ใน 

การแลกเปลีHยนเรียนรู้เพืHอสร้างองคก์รในการเรียนรู้ร่วมกนั ผลทีHไดแ้ยกเป็นระดบั ดงันี,  
3.1) ระดบันกัเรียน นกัเรียนจะไดรั้บการส่งเสริมและร่วมมือใหเ้กิดการ 

เรียนรู้จากครู และเพืHอนนกัเรียนทีHทาํกิจกรรมร่วมกนั ไดรั้บการพฒันาทกัษะ และพฤติกรรมวนิยัใน

ตนเองทีHสาํคญั 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

3.2) ระดบัผูป้ระกอบวชิาชีพ ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหาร ทุกคนในโรงเรียน 

ร่วมกนัพิจารณาทบทวนนโยบาย การปฏิบติั และกระบวนการของการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ

นกัเรียน มีการปรับปรุงแกไ้ขเพืHอใหส้ามารถเสริมสร้างวนิยัแก่นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ภายใต้

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการทาํงานทีHเป็นกลัยาณมิตรทีHดีต่อกนัของทุกฝ่าย 

3.3) ระดบัเครือข่ายความร่วมมือ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

และผูมี้ส่วนเกีHยวขอ้งใหก้ารดูแล แนะนาํ สนบัสนุน ครู และผูบ้ริหาร เป็นการเชืHอมโยงแนวทาง 

ในการปฏิบติัเสริมสร้างวนิยัใหแ้ก่บุตรหลานทั,งทีHบา้น และทีHโรงเรียน ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี

ความหมาย 

4) เลือกแนวทางในการตดัสินใจ 
ร่วมกนัสรุป   และตดัสินใจเลือกแนวทางในการดาํเนินการทีHเหมาะสม  

มีความเป็นไปไดที้Hจะแกปั้ญหาวนิยัของนกัเรียน 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ 

และการจดัระเบียบแถว และลงมือปฏิบติั 

9.1.3 ตรวจสอบและทบทวนแนวปฏิบติั ประกอบดว้ย 
1) ครู/ผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

2) นาํแนวทางการปฏิบติัทีHไดต้รวจสอบและทบทวนแลว้ไปใชใ้นขั,นตอน 

ทีH 2 ต่อไป 

 กระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั (Awareness) รายละเอียดดงัแสดง

ในตารางทีH 3.2 
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ตารางทีH 3.2  รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั (Awareness) 

 

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

กาํหนดเป้าประสงค ์

/สภาพปัญหา 

บรรยายสร้างความ

เขา้ใจเกีHยวกบัการ 
เสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียนใน

โรงเรียน 

จดัประชุม ผูบ้ริหาร 

คณะครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง และ คณะ 

กรรมการสถานศึกษา 

โดยผูบ้ริหารเป็นผู ้
บรรยายเนื,อหาความ 

สาํคญัของการมีวนิยั 
ของนกัเรียนและการ 

รณรงคก์ารมีวนิยั  

- PowerPoint 

- วดีิทศันเ์กีHยวกบัการ 
       รณรงคก์ารมีวนิยั 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรู้และ

เขา้ใจ เกีHยวกบั
กระบวนการ 

เสริมสร้างวนิยั มีความ 

ตระหนกั และเห็น 
ความสาํคญัของการมี 

วนิยัของนกัเรียน 

ระดมสมองกาํหนด 

ปัญหาวนิยันกัเรียน 
ปฏิบติัการ “คน้หาวนิยั

เป้าหมาย/วนิยัทีHเป็นอตั

ลกัษณ์ของโรงเรียน” 

- แบ่งกลุ่มตามภาระ 
หนา้ทีHความรับผดิชอบ 
ทีHใกลเ้คียงกนั คือ 

กลุ่มครู ผูบ้ริหาร 

กลุ่มผูป้กครอง และ 
คณะกรรมการสถาน 

ศึกษา กลุ่มนกัเรียน  
แกนนาํ/สภานกัเรียน 

- วเิคราะห์ปัญหา หรือ 
พฤติกรรมทีHไม่   

ตอ้งการใหเ้กิดขึ,นใน 
โรงเรียน ภายนอก 

โรงเรียนและทีHบา้น 
- วเิคราะห์หาพฤติกรรม 

ทีHตอ้งการเห็นใน 
โรงเรียน ทีHบา้น 

- จดักลุ่มพฤติกรรมทีH 
เกีHยวขอ้งกบัวนิยั 

- จดัลาํดบัความสาํคญั  

- ใบงานทีH 1 วเิคราะห์

ปัญหา หรือ
พฤติกรรมทีHเป็น

ปัญหา  

- ใบงานทีH 2 
วเิคราะห์หาพฤติกรรม 

ทีHตอ้งการเห็น 
 

 
 

1. ผูข้า้ร่วมประชุม 

สามารถกาํหนดวนิยั 
เป้าหมายทีHเป็น           

อตัลกัษณ์ของ

โรงเรียนและระบุ

พฤติกรรมบ่งชี,ได ้

2. ไดว้นิยันกัเรียนทีH   
ตอ้งการเสริมสร้าง 

3 ดา้น คือ การแสดง  
ความเคารพ ความรับ 

ผดิชอบ และการจดั 
ระเบียบแถว 

วเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค

การเสริมสร้างวนิยั การ
แสดง ความเคารพ 

ความรับ ผดิชอบ และ
การจดั ระเบียบแถว 

ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

ร่วมกนัวเิคราะห์จุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาส และ 
อุปสรรคการเสริมสร้าง 

วนิยัดา้นการแสดงความ 
เคารพ ความรับผดิชอบ 

และการจดัระเบียบแถว 

ใบงานวเิคราะห์จุดแขง็

จุดอ่อน โอกาส และ 

อุปสรรค ในการเสริม 
สร้างวนิยัดา้นการแสดง 

ความเคารพ ความรับ 
ผดิชอบ และการจดั

ระเบียบแถว 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สามารถ ระบุจุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค การเสริมสร้าง

วนิยัวนิยั ดา้นการแสดง
ความเคารพ ความ

รับผดิชอบ และการจดั

ระเบียบแถว 
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ตารางทีH 3.2  รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนกั (Awareness) (ต่อ) 

 

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

นาํความรู้สู่การ

ปฏิบติั 

แต่งตั,งคณะทาํงาน/ 

มอบหมายงาน 
- ระดบัโรงเรียน  

- ระดบัเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  

กลุ่มผูบ้ริหาร ครู กลุ่ม
ผูป้กครอง และคณะ 

กรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มนกัเรียน แกนนาํ/
สภานกัเรียน ร่วมเสนอ 

ตวัแทนกลุ่มเป็นคณะ 
ทาํงานระดบัโรงเรียน 

และระดบักลุ่มครือข่าย 
ความร่วมมือ 

ใบงาน เสนอรายชืHอ 

ตวัแทนกลุ่มเป็นคณะ 
ทาํงาน ระดบัโรงเรียน 

ระดบั กลุ่มเครือข่าย

ความร่วมมือ 

คณะทาํงาน  

- ระดบั โรงเรียน 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู 

สภานกัเรียน /กลุ่ม 

นกัเรียนแกนนาํ  
- ระดบัเครือข่ายความ
ร่วมมือ ไดแ้ก่ 
กรรมการสถานศึกษา 

ตวัแทนผูป้กครอง  

แนวทางการเสริมสร้าง 
วนิยัดา้นการแสดงความ 

เคารพ ความรับผดิชอบ 

และการจดัระเบียบแถว 

คณะทาํงานแต่ละระดบั 
ประกอบดว้ยกลุ่มครู 

กลุ่มนกัเรียน และกลุ่ม 

เครือข่าย วางแผน 
ดาํเนินการเสริมสร้าง 

วนิยัโดยนาํปัญหาจาก 
ใบงานวเิคราะห์ปัญหา 

พฤติกรรมบ่งชี,  มาเลือก 
จดัทาํแผนดาํเนินการ 

เสริมสร้างวนิยั ตวัแทน 
กลุ่มนาํเสนอผงัความคิด 

(Mind Map) ผูเ้ขา้ร่วม 
ประชุมร่วมแสดงความ 

คิดเห็น/วพิากษ ์ 

ใบงาน แผนดาํเนินการ 
เสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้ใจ
ถึง แนวทางการเสริม 

สร้างวนิยันกัเรียน ใน 

3 แนวทาง คือ การ
สอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัแบบซิปปา การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลกั ไตรสิกขา
การจดัทาํโครง งาน 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
สามารถวางแผน 

ดาํเนินการเสริมสร้าง 
วนิยันกัเรียนได ้

ตรวจสอบและ

ทบทวน 
ความเป็นไปไดแ้ละ

ความเหมาะสมของ

แนวทางเสริมสร้างวนิยั

ในตนเองของนกัเรียน 

คณะทาํงานร่วมทบทวน  
ตรวจสอบแกไ้ขแนวทาง 

การเสริมสร้างวนิยั 
นกัเรียนโดยการแลก 

เปลีHยนเรียนรู้ ความ 
เป็นไปไดแ้ละ ความ 

เหมาะสม 
 

ใบงานวเิคราะห์ความ 
เป็นไปไดแ้ละความ 

เหมาะสมของแนวทาง

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนดา้นการ 
แสดงความเคารพ ความ 

รับผดิชอบ และการจดั 
ระเบียบแถว 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
สามารถระบุขอ้ทีHควร 

แกไ้ขปรับปรุง จากการ 
ปฏิบติัตามแนวทางการ 

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียน ดา้นการ 

แสดงความ เคารพ ความ 
รับผดิชอบ และการจดั 

ระเบียบแถว 

เลือกแนวทางในการ

ตดัสินใจ 

 

คณะทาํงานร่วม

ตดัสินใจเลือกแนวทาง

ในการปฏิบติั 

ใบงาน นาํเสนอแนวทาง 
ในการปฏิบติั 

ไดแ้นวทางการปฏิบติัทีH

ไดต้รวจสอบ และ 

ทบทวนแกไ้ขแลว้ 
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9.2 รายละเอยีดในการใช้รูปแบบ ขัMนตอนที$ 2 การบริหารจดัการ (Management) 
9.2.1 กาํหนดทรัพยากร   คือ   การกาํหนดปัจจยันาํเขา้ ทีHส่งผลต่อการเสริมสร้าง  

วนิยัในโรงเรียน มีดงันี,  

1) ครูผูส้อน ชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 -  ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3 โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ไดแ้ก่  

1.1) ครูประจาํชั,น 

1.2) ครูประจาํวชิา 
2) การจดัการเรียนการสอนทีHเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ไดแ้ก่ 

2.1) การจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.2) การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 
2.3) การสอนแบบบูรณาการ 

3) นกัเรียน  ไดแ้ก่  ชั,นประถมศึกษาปีทีH 1  -   ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH  3  

โรงเรียนทรัพยท์วทุีกคน 

9.2.2 การดาํเนินการในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดงันี,  

1) ครู บุคลากร เตรียมความพร้อม ดงันี,  

1.1) พฒันาครูและบุคลากร ดาํเนินการดงันี,  
1.1.1) ประชุมชี,แจง แนวทางการจดัการเรียนการสอน 

1.1.2) จดัตั,งทีมงาน มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีHในส่วนทีHเกีHยวขอ้ง 

1.1.3) จดัใหมี้การประชุม สมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

1.1.4) สนบัสนุนใหค้รู บุคลากร ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
1.1.5) เปิดโอกาสใหค้รูไดมี้การแลกเปลีHยนเรียนรู้ระหวา่งครูกนัเอง 
1.1.6) เปิดโอกาสใหค้รูร่วมกนัตรวจสอบและประเมินผล 

1.1.7) ปลูกจิตสาํนึกการทาํงานร่วมกนั เพืHอสู่เป้าหมายเดียวกนั 

1.1.8) สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บข่าวสารและความรู้จากสืHอต่าง ๆ  

อยา่งสมํHาเสมอ 

1.2) แลกเปลีHยนเรียนรู้  สร้างองคค์วามรู้ โดยใชห้ลกัการของ  PLC  

(Professional Learning Community) โดยโรงเรียนไดก้าํหนดชัHวโมง PLC หลงัเลิกเรียนวนัละหนึHง 

ชัHวโมงทุกวนัเพืHอใหค้รูทุกคนไดร่้วมกนัแลกเปลีHยนเรียนรู้ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาร่วมกนั ดงันี,  

1.2.1) รวมกลุ่มครูทีHมีปัญหา / ความตอ้งการเดียวกนัในการแกไ้ข 

ปัญหาพฤติกรรมทางดา้นวนิยันกัเรียน ไดแ้ก่ กลุ่มครูช่วงชั,นทีH 1 (ชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 - 3) กลุ่มครู 

ช่วงชั,นทีH 2 (ชั,นประถมศึกษาปีทีH 4 - 6) กลุ่มครูช่วงชั,นทีH 3 ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 1 - 3) 
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1.2.2) คน้หาปัญหา ความตอ้งการโดยร่วมกนัเสนอพฤติกรรมวนิยั 
ทีHเป็นปัญหา และตอ้งการแกไ้ข จดักลุ่มปัญหา จดัลาํดบัความจาํเป็นเร่งด่วน และเลือกพฤติกรรมวนิยั 

ทีHเป็นปัญหาโดยการพิจารณาร่วมกนั 

1.2.3) ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา  โดยเล่าเรืHองทีHเร้าพลงั 
บอกเล่าประสบการณ์ทีHแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ คน้หาตวัอยา่ง รูปแบบทีHประสบความสาํเร็จ และร่วมกนั 

ตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วธีิการ/นวตักรรมในการแกปั้ญหา 

1.2.4) ออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหา โดยออกแบบกิจกรรมตาม 

วธีิการ/นวตักรรมทีHกลุ่มเลือก และนาํเสนอในภาพรวมของกลุ่มใหญ่ทั,งโรงเรียน เพืHอสรุปและเลือก 

วธีิการทีHเหมาะสมและมีความเป็นไปไดม้ากทีHสุดในการแกปั้ญหาวนิยันกัเรียน 

1.2.5) แลกเปลีHยนเสนอแนะ โดยนาํเสนอกิจกรรม รูปแบบการจดั 

การเรียนการสอนการแกปั้ญหาวนิยัใหผู้ที้Hมีประสบการณ์หรือผูเ้ชีHยวชาญใหข้อ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ ศึกษา 

นิเทศก ์ผูบ้ริหารโรงเรียนอืHน  

1.2.6) นาํสู่การปฏิบติั สงัเกตการสอน การจดัโครงการ/กิจกรรม 

โดยร่วมกนันิเทศอยา่งกลัยาณมิตร 

1.2.7) สะทอ้นผล โดยร่วมกนัสรุปผลการนาํรูปแบบ หรือวธีิการ 

โครงการ/กิจกรรมในการนาํไปแกปั้ญหาวนิยันกัเรียน อภิปรายผลแกปั้ญหา เสนอแนะแนวทาง ในการ 

พฒันาต่อไป 

2) การจดัการเรียนการสอน คือ รูปแบบ / วธีิการ แนวทางในการจดัการ 

เรียนการสอน ทีHโรงเรียนใชใ้นการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดงันี,  

2.1) การจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหค้รูจดักระบวน 

การเรียนรู้ ดงันี,  

2.1.1) ใหน้กัเรียน มีบทบาทรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 

นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ บทบาทของครูผูส้อนคือผูส้นบัสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน  

2.1.2) ใหค้วามสาํคญักบัเนื,อหาวชิา ประสบการณ์เดิม ความหมาย 

ต่อการเรียนรู้ และความตอ้งการของนกัเรียน  

2.1.3) ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม   การเรียนการสอน  

นกัเรียนจะไดรั้บความสนุกสนานจากการเรียนหากไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

2.1.4) สร้างสมัพนัธภาพทีHดีระหวา่งนกัเรียน  ซึH งจะช่วยในการ 

ปรับปรุงการทาํงาน การพฒันาความเป็นผูใ้หญ่ ส่งเสริมการแลกเปลีHยนเรียนรู้ ฯลฯ  

2.1.5) ครูผูส้อน คือผูอ้าํนวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ใน 

การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สามารถช่วยเหลือนกัเรียนโดยไม่มีเงืHอนไข 
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2.1.6) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นในแง่มุมของ 
ตนเองทีHแตกต่างออกไป เพืHอสร้างความมัHนใจและการควบคุมตนเองไดม้ากขึ,น 

2.1.7) จดัประสบการณ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้หลาย ๆ ดา้นพร้อม 

กนัไป 

2.2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  ใหค้รูดาํเนินการ 
ดงันี,  

2.2.1) ศึกษาหลกัพทุธธรรม คือ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เพืHอ 

นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

2.2.2) ใหก้ารยกยอ่ง ชมเชย ครูทีHพฒันาจนเป็นแบบอยา่ง เพืHอเป็น 

แนวร่วมหรือแกนนาํ  

2.2.3) ร่วมกนักาํหนดโครงการ/กิจกรรมพื,นฐานวถีิชีวติทีHเป็นการ 
ปฏิบติับูรณาการทั,ง ศีล สมาธิ และปัญญา ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน และสภาพโดยรวมของโรงเรียน  

2.2.4) กาํหนดวธีิการวดั และประเมินผล   พฤติกรรมตวับ่งชี, ทีHพึง 

ประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์ช่วงเวลาของการประเมินผล ทั,งในระดบัโครงการ/กิจกรรม และภาพรวม 

ของโรงเรียน 

2.2.5) ดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด มีความเป็นกลัยาณมิตรทีHปรารถนาดี 

ต่อการพฒันานกัเรียน และต่อการทาํงาน 

2.3) การสอนแบบบูรณาการ   คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีHใช ้

วธีิการสอนหลายวธีิ จดักิจกรรมต่าง ๆ ในการสอนเนื,อหาสาระทีHเชืHอมโยงกนั ตลอดจนมีการฝึกทกัษะ  

ต่าง ๆ ทีHหลากหลาย แนวทางการดาํเนินการดงันี,  

2.3.1) ใหค้รูศึกษาความสาํคญัการบูรณาการ การจดัการเรียนรู้ใน 

ลกัษณะองคร์วมดว้ยรูปแบบหรือวธีิการทีHหลากหลาย  

2.3.2) ใหค้รูไดศึ้กษาลกัษณะและรูปแบบของการบูรณาการ เพืHอ 

นาํมาปรับใชใ้นการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

2.3.3) ใหค้รูวางแผนจดักิจกรรมบูรณาการดา้นวนิยั    และกาํหนด 

ลกัษณะของการวดัและประเมินผลทีHสอดคลอ้งกบัวธีิการสอนแบบบูรณาการ 

3) นกัเรียน เตรียมความพร้อมนกัเรียน ดงันี,  

3.1) ประชุมนกัเรียน ชี,แจงแนวการจดัการเรียนการสอนเพืHอเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

3.2) แนะนาํชี,แจงและกระตุน้ใหน้กัเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญั 
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ของการมีวนิยั ส่งเสริมสนบัสนุน และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดน้าํเสนอกิจกรรม ไดล้งมือทาํกิจกรรม 

และจดัทาํโครงงานทีHเสริมสร้างวนิยัฯ ดว้ยตนเอง 

4) สภาพแวดลอ้ม  

จดับรรยากาศ  และสิHงแวดลอ้ม  ใหเ้อื,อต่อการเสริมสร้างวนิยั  ทั,งทาง 

กายภาพและจิตใจของครู บุคลากร และนกัเรียนในโรงเรียน  

9.2.3 รูปแบบการปฏิบติั คือ กลไก แนวทางหรือวธีิการทีHทุกฝ่ายร่วมกนัตดัสินใจ 

เลือกนาํมาใชใ้นการเสริมสร้างวนิยัในโรงเรียน ดงันี,   

1) การบูรณาการ (Integrated)  เขา้กบัการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ ดาํเนินการใน 2 แนวทาง ดงันี,  

1.1) การสอนตรง (Direct teaching) คือ ใหค้รูสอนเรืHองวนิยัเกีHยวกบั 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว โดยตรงใหก้บันกัเรียน 

1.2) การบูรณาการลงในกระบวนการจดัการเรียนรู้  (Integration   in  

learning management process) เป็นการเสริมสร้างวนิยัใหก้บันกัเรียนโดยครูยงัสอนเนื,อหาปกติทัHวไป 

แต่สอดแทรกเรืHองวนิยัทั,งความรู้ และการปฏิบติัจริงทุกกลุ่มสาระ  

2) การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) คือ การสอนทีH 

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยใหค้รูดาํเนินการ 7 ขั,นตอน ดงันี,  

2.1) ขั,นทบทวนความรู้เดิม 

2.2) ขั,นแสวงหาความรู้ใหม่ 

2.3) ขั,นการศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล / ความรู้ใหม่ และเชืHอมโยง 

ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

2.4) ขั,นแลกเปลีHยนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม 

2.5) ขั,นสรุปและจดัระเบียบความรู้ 
2.6) ขั,นการแสดงผลงาน 

2.7) ขั,นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
3) การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา ดาํเนินการดงันี,  

3.1) การเตรียมความพร้อม  

3.1.1) การสร้างความตระหนกั 

3.1.2) การจดัเตรียมสถานทีH/หอ้งสาํหรับปฏิบติักิจกรรม 

3.1.3) การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มใหเ้อื,อต่อการจดักิจกรรม 

3.1.4) การจดัเกบ็ขอ้มูลและการจดัเตรียมสืHอต่าง ๆ ทีHเกีHยวขอ้ง 
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3.2) การพฒันาขั,นศีล  

3.2.1) กิจกรรมประจาํวนั 

3.2.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์ 

3.2.3) กิจกรรมเสริม 

3.3) การพฒันาขั,นสมาธิ 
3.3.1) กิจกรรมประจาํวนั 

3.3.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์ 

3.3.3) กิจกรรมเสริม 

3.4) การพฒันาขั,นปัญญา 
3.4.1) กิจกรรมประจาํวนั 

3.4.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์ 

3.4.3) กิจกรรมเสริม  

4) การจดัทาํโครงงานเพืHอเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน เป็นโครงงานทีHเนน้ 

ใหน้กัเรียนคิด เลือก ทาํ นาํเสนอ ในรูปแบบของโครงงานกลุ่มดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ทาํใหเ้กิด การ

เรียนรู้ถึงการมีวนิยัในดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว  

5) กลัยาณมิตร / ดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด แนวทางการดาํเนินงาน คือ 

5.1) การนิเทศติดตามดว้ยกลัยาณมิตร 
5.2) การมีปฏิสมัพนัธ์ทีHดีต่อกนั บรรยากาศของการเคารพอ่อนนอ้ม 

เมตตา กรุณาต่อกนั ทั,งครูต่อนกัเรียน นกัเรียนต่อครู นกัเรียนต่อนกัเรียน และครูต่อครูดว้ยกนั 

9.2.4 ตรวจสอบและทบทวน 

1) ครู/ผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

2) นาํแนวทางการปฏิบติัทีHไดต้รวจสอบและทบทวนแลว้ไปใชใ้นขั,นตอน 

ทีH 3 ต่อไป 

 กระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management) รายละเอียด 

ดงัแสดงในตารางทีH 3.3 
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ตารางทีH 3.3  รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management) 

 

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

กาํหนดทรัพยากร วเิคราะห์ปัจจยัทีHส่งผล

ต่อการเสริมสร้างวนิยั

นกัเรียนในโรงเรียน  

 

- แบ่งกลุ่มครูตามช่วง
ชั,น คือ กลุ่มทีH 1 ชั,น 
ป.1-3 กลุ่มทีH 2 ชั,น   

ป.4-6 กลุ่มทีH 3 ชั,น   

ม.1-3 ใหแ้ต่ละกลุ่ม
ยกตวัอยา่งพฤติกรรม

ของนกัเรียนทีHไม่

ตอ้งการใหเ้กิดขึ,นใน

โรงเรียน และนาํเสนอ
ปัจจยัทีHส่งผลต่อการ

เสริมสร้างวนิยัใน

โรงเรียน 

 

- ใบงานทีH 1 ใหแ้ต่ละ

กลุ่มยกตวัอยา่ง

พฤติกรรมปัญหาทีHพบ

ในโรงเรียน  

- ใบงานทีH 2 ใหแ้ต่ละ
กลุ่มสรุปสาเหตุและ

ปัจจยัทีHส่งผลต่อการ

เสริมสร้างวนิยั

นกัเรียนในโรงเรียน 
- ร่วมกนัสรุปปัจจยัทีH
ส่งผลการเสริมสร้าง

วนิยันกัเรียนใน

โรงเรียน 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรู้และ

เขา้ใจปัจจยัทีHส่งผลต่อ

การเสริมสร้างวนิยั

นกัเรียนในโรงเรียน คือ 

ครู บุคลากร การจดัการ
เรียนการสอน และ

นกัเรียน 

การดาํเนินการ แนวทางการเตรียม

ความพร้อมครู การ

จดัการเรียนการสอน 
นกัเรียน และสภาพ 

แวดลอ้มเพืHอเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของ

นกัเรียน 

พฒันาครู บุคลากร  
การจดัการเรียนการสอน 

- โรงเรียนจดัหา เครืHอง
คอมพิวเตอร์สญัญาณ

อินเตอร์เนตใหค้รูทุก

ชั,นเรียนและทุกอาคาร

เรียนเพืHอใหค้รูศึกษา

คน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง

อยา่งต่อเนืHองลอดเวลา 
- ประชุมเชิงปฏิบติัการ
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 
ครั, ง เพืHอใหค้วามรู้

เรืHองการจดัการเรียน

การสอนแบบซิปปา 
การจดักิจกรรมตาม

หลกัไตรสิกขา การ
สอนแบบบูรณาการ

การจดัทาํโครงงาน

วนิยั โดยผูบ้ริหาร 

กลุ่มงานวชิาการ 
- แลกเปลีHยนเรียนรู้ 
สร้างองคค์วามรู้ โดย
ใชห้ลกัการของ PLC  

- PowerPoint 
- ใบงานทีH 1 หวัขอ้เรืHอง

เกีHยวกบัการเสริมสร้าง

วนิยันกัเรียนทีHตนเอง

ศึกษาคน้ควา้ เช่น 
กระบวนการจดัการ 

เรียนการสอน การทาํ
โครงงานวนิยัของ

นกัเรียน กิจกรรม
ไตรสิกขาทีHเสริมสร้าง

วนิยั เป็นตน้ 
- ใบงานทีH 2 

ยกตวัอยา่งพฤติกรรม

นกัเรียนในดา้นการ

แสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ และ
การจดัระเบียบแถว 

ทีHไม่พึงประสงคห์รือ

ทีHตอ้งการเห็นใน

โรงเรียน วเิคราะห์หา
สาเหตุและแนวทาง 

แกไ้ข 

1. ครู บุคลากรไดรั้บ
ความรู้และสามารถ

พฒันาตนเองในเรืHอง

วนิยัตามความตอ้งการ 

2. ครู บุคลากรสามารถ
แกปั้ญหาวนิยันกัเรียน

ดา้นแสดงความเคารพ 
ความรับผดิชอบ และ

การจดัระเบียบแถว

โดยใชแ้นวทางของ  

การจดัการเรียนการ 
สอนแบบซิปปา  

การบูรณาการสอน 

การจดักิจกรรม     
ไตรสิกขา การใช้

โครงงาน อยา่งเป็น
ระบบได ้

3. นกัเรียนสามารถทาํ
โครงงานเสริมสร้าง

วนิยัได ้
4. โรงเรียนมีบรรยากาศ
สิHงแวดลอ้มทีHเอื,อต่อ

การเสริมสร้างวนิยั 
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ตารางทีH 3.3 รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management) (ต่อ) 

                

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

การดาํเนินการ  - กาํหนดชัHวโมง PLC 

หลงัเลิกเรียนวนัละ    
1 ชัHวโมง จดักิจกรรม

หมุนเวยีนใหค้รูดงันี,   

- ใหค้รูนาํเสนอ
พฤติกรรมทีHเป็น

ปัญหาในแต่ละวนั 
จดักลุ่มปัญหา 

ร่วมกนัวเิคราะห์หา

สาเหตุ แนวทางการ

แกไ้ข โดยใชแ้นว 
ทางของการจดัการ

เรียนการสอน หลกั
ไตรสิกขา โครงงาน

วนิยั เช่น นกัเรียน

ไม่ส่งการบา้น มา
โรงเรียนสาย ใช้

วธีิการใดแกปั้ญหา  
- นาํเสนอรูปแบบทีH
ประสบผลสาํเร็จใน

การเสริมสร้างวนิยั 

- ร่วมกนัเสนอแนะ 
กาํหนดโครงการ 

กิจกรรม วธีิการวดั
ประประเมินผล 

ช่วงเวลาประเมิน 
การทาํแผนการสอน

แบบบูรณาการ เพืHอ

นาํสู่การปฏิบติั 
นกัเรียน 

- ประชุมชี,แจงนกัเรียน
เรืHองการจดัการเรียน

การสอน กิจกรรมตาม
หลกัไตรสิกขา  และ

การทาํโครงงาน

เสริมสร้างวนิยัตนเอง 

- วดีิทศันเ์กีHยวกบัการมี
วนิยัในตนเองดา้นการ

แสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ และ

การจดัระเบียบแถว 
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ตารางทีH 3.3 รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management) (ต่อ) 

                

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

การดาํเนินการ  สภาพแวดลอ้ม 

- ครู บุคลากร นกัเรียน
รวมกนัตดัตกแต่งพุม่

ไม ้ปลูกตน้ตน้ไม ้ให้

สวยงามร่มรืHน น่าอยู ่
- ทาํป้ายสญัลกัษณ์
บริเวณโดยรอบ เช่น 
“ทาํดีสาํคญักวา่ทุก

สิHง” “โรงเรียนวถีิ
พทุธ” “ทนฺโต เสฏฺโฐ 

มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์
ผูฝึ้กตนไดแ้ลว้ เป็นผู ้

ประเสริฐสุด” เป็นตน้ 
- จดัเวรประจาํวนัมี
นกัเรียน ครูรับผดิชอบ

ทาํหนา้ทีHดูแลความ

สะอาดเรียบร้อย

บริเวณทีHรับผดิชอบ 
- จดัเตรียมถงัขยะแยก
ประเภทตามสี คือ สี
เขียว ขยะทีHเน่าเสียยอ่ย

สลายเร็ว เช่นผกัผลไม ้
เศษอาหาร สีเหลือง 

ขยะทีHนาํมารีไซเคิลได ้
เช่น แกว้ กระดาษ สี

ฟ้า ขยะทีHยอ่ยสลาย
ไม่ได ้ไม่เป็นพิษ เช่น 

โฟม พลาสติกห่อลูก

อม ถุงพลาสติก  
- มอบสภานกัเรียน
ตรวจสอบความ

สะอาดเรียบร้อยเวร

ประจาํวนั ประกาศยก
ยอ่งชมเชยทุกวนั 
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ตารางทีH 3.3 รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริหารจดัการ (Management) (ต่อ) 

                

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

รูปแบบการปฏิบติั วธีิการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเองของนกัเรียน 

ประชุมครู บุคลากร 

ทบทวนตรวจสอบ

วธีิการหรือแนวทางทีH

ร่วมกนัตดัสินใจเลือก

นาํมาใชใ้นการเสริม 
สร้างวนิยัในตนเองของ

นกัเรียนไดแ้ก่ การบูรณา
การสอน การจดัการเรียน

การสอนทีHเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัแบบซิปปา 

กิจกรรมตามหลกัไตร 
สิกขา การทาํโครงงาน 

  
 

PowerPoint 

 
 

 

 

ไดว้ธีิการทีHเหมาะสมมี

ความเป็นไปไดใ้นการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียนดา้นการ

แสดงความเคารพ ความ
รับผดิชอบ และการจดั

ระเบียบแถว 4 แนวทาง 
คือ 

1. การบูรณาการสอน 
2. การจดัการเรียนการ
สอนแบบซิปปา 

3. การจดักิจกรรมตาม
หลกัไตรสิกขา 

4. การจดัทาํโครงงาน 

ดว้ยบรรยากาศของ

กลัยาณมิตร ในสภาพ 
แวดลอ้มทีHดี 

 

9.3 รายละเอยีดในการใช้รูปแบบ ขัMนตอนที$ 3 การลงมือปฏบิัต ิ(Action) 
9.3.1 เตรียมความพร้อม 

1) ครู  
1.1) วเิคราะห์หลกัสูตรเพืHอออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เกีHยวกบัวนิยั 

สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2) ออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 
1.3) วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

โดยโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 

1.4) จดัเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมวนิยัของนกัเรียน และจดัหาสืHอต่าง ๆ  ทีH 

เกีHยวขอ้ง  ไดแ้ก่  ใบงาน กรณีศึกษา/ตวัอยา่ง  

1.5) ใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนในการทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 
2) กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 

2.1) กาํหนดกิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมประจาํสปัดาห์ กิจกรรมเสริม 
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ทีHเสริมสร้างวนิยัตามหลกัไตรสิกขา ประกอบดว้ย การพฒันาขั,นศีล การพฒันาขั,นสมาธิ การพฒันาขั,น 

ปัญญา   

2.2) กาํหนดเครืHองมือในการประเมินพฤติกรรมวนิยัของครู   นกัเรียน 

และผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเกีHยวขอ้ง 

2.3) กาํหนดวธีิการวดัประเมินผล และติดตามผลในระดบัโครงการ/ 

กิจกรรม และในภาพรวมของโรงเรียน  

3) นกัเรียน 

3.1) ประชุมนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 - ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3  

ชี,แจงสร้างความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการมีวนิยั 

3.2) ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัทาํโครงงานเสริมสร้าง 
วนิยัดว้ยตนเอง 

4) บรรยากาศและสิHงแวดลอ้ม จดัสภาพแวดลอ้มทีHเอื,อต่อการเสริมสร้าง 

วนิยั ดงันี,  

4.1) บรรยากาศ 

4.1.1) สร้างบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น ความมีเมตตากรุณา 

ต่อกนั ทั,งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

4.1.2) ใหก้ารสนบัสนุน ดูแลใกลชิ้ด มีความเป็นกลัยาณมิตรทีHดี 

ต่อกนั มีความปรารถนาดีต่อการพฒันาผูเ้รียน และต่องาน 

4.1.3) การทาํกิจกรรมใหค้วามสาํคญักบัการร่วมมือกนัมากกวา่ 
การแข่งขนั 

4.2) สิHงแวดลอ้ม 

4.2.1) จดัทาํโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  จดัทาํป้าย 

สญัลกัษณ์เตือนเรืHองวนิยั และหลกัธรรม เช่น คนดีสาํคญักวา่ทุกสิHง โรงเรียนวถีิพทุธ คุณลกัษณะอนั 

พึงประสงค ์คุณธรรม 12 ประการ เป็นตน้ 

4.2.2) ปลูกตน้ไม ้สร้างความร่มรืHนใหรู้้สึกสงบ มีความสุข บริเวณ 

โรงเรียนโดยรอบ สะอาด ปลอดภยั 

4.2.3) อาคารสถานทีH หอ้งเรียน  แขง็แรง ปลอดภยั มีหอ้ง/สถานทีH 

เพียงพอและเหมาะสมสาํหรับปฏิบติักิจกรรม  

9.3.2 ร่วมกนัลงมือปฏิบติั   ดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรมทีHเสริมสร้างวนิยั  

3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว ทีHวางไว ้ดงันี,   

1) การบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหค้รูดาํเนินการบูรณาการ  
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(Integrated) เรืHองวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว เขา้กบัการเรียน 

 การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโมเดล 

ซิปปา (CIPPA MODEL) ดงันี,  

1.1) ขั,นนาํ  เป็นขั,นแนะนาํเริHมชั,นเรียน  ใหค้รูสอดแทรกคุณลกัษณะ 

ของการมีวนิยัเกีHยวกบัการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว โดย 

1.1.1) ครูพดูถึงคุณลกัษณะทีHพึงประสงคเ์กีHยวกบัการแสดงความ 

เคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

1.1.2) กระตุน้การมีส่วนร่วมของนกัเรียน  โดยใชค้าํถามให ้

นกัเรียนร่วมกนัตอบในชั,นเรียนวา่ ขอ้ดีและขอ้เสียของการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดั 

ระเบียบแถว เช่น “ถา้นกัเรียนไม่ทาํการบา้นจะมีผลดีหรือไดป้ระโยชนอ์ะไร” “คนทีHไม่ต่อแถวซื,อ 

อาหาร จะเกิดผลเสียอยา่งไรบา้ง” “ถา้นกัเรียนไม่ไหวค้รูเมืHอพบเจอ ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด” เป็นตน้ 

1.1.3) ครูกล่าวชืHนชมนกัเรียนทีHส่งงานตรงเวลา ส่งการบา้นหรือ 

ภาระงานทีHมอบหมายไปครั, งก่อน และมีความรับผดิชอบ เพืHอเสริมแรงบวก 

1.2) ขั,นสอน  เป็นขั,นตอนของการใหน้กัเรียนลงมือทาํกิจกรรมการ 

เรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหต้อบสนองตวัชี,วดัและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอดแทรกการเสริมสร้างวนิยัเขา้ไปในกิจกรรม ไดแ้ก่ 

1.2.1) ใชก้รณีศึกษาหรือตวัอยา่ง   โดยใหค้รูนาํสถานการณ์  

เรืHองราว หรือข่าวสารทีHเกีHยวขอ้งกบัวนิยั ใหน้กัเรียนไดศึ้กษา วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์  

1.2.2) ทาํชิ,นงานหรือสร้างผลงาน  โดยใหค้รูกาํหนดขอบเขตของ 

งานใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั กาํหนดการประเมินการเรียนรู้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเกีHยวกบัวนิยั 

ดา้นต่าง ๆ  

1.2.3) แสดงออกผา่นการปฏิบติักิจกรรม   ใหค้รูออกแบบกิจกรรม 

ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกพฤติกรรมและเกีHยวพนักบัวนิยั ดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบียบแถว เช่น กระบวนการกลุ่มทีHมีการแบ่งหนา้ทีHความรับผดิชอบในการทาํงาน สงัเกต 

พฤติกรรมการเขา้แถวซื,ออาหาร การไหวค้รู เป็นตน้ 

1.3) ขั,นสรุป   เป็นขั,นตอนของการสรุปรวมองคค์วามรู้   หรือทกัษะทีH 

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการเรียนรู้ในคาบนั,น ๆ โดยในขั,นตอนนี, ใหค้รูเนน้ย ํ,าถึงวนิยัทีHควรปฏิบติั กล่าว 

ชืHนชมและใหก้าํลงัใจนกัเรียนในการมีวนิยั เพืHอใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัอยา่งสมํHาเสมอ และการเสริมแรง 

จากครู และผูบ้ริหารเป็นระยะ เพืHอใหพ้ฤติกรรมทางดา้นวนิยัยงัคงอยู ่และพฒันากลายเป็นอุปนิสยั ทีH

ติดตวันกัเรียนตลอดไป 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  ไดแ้ก่  การพฒันาขั,นศีล 
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การพฒันาขั,นสมาธิ การพฒันาขั,นปัญญา ไดก้าํหนดกิจกรรมไวด้งันี,  

2.1) การพฒันาขั,นศีล 

2.1.1) กิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมไหวส้วยรวยยิ,ม กิจกรรม 

ไปมาลาไหว ้ กิจกรรมเวรประจาํวนั กิจกรรมอบรมหนา้เสาธง กิจกรรมจิตอาสาประจาํวนั กิจกรรม

เดิน/เขา้แถวหนา้เสาธง กิจกรรมชืHนชมคนทาํดี กิจกรรมของหายแลว้ไดคื้น กิจกรรมฝึกระเบียบวนิยั 

กิจกรรมเดินเป็นแถวเขา้หอ้งเรียน กิจกรรมสหกรณ์/ออมทรัพยใ์นชั,นเรียน กิจกรรมเดินแถวไปโรง

อาหาร กิจกรรมเขา้แถวรับอาหารและเขา้แถวซื,อของ กิจกรรมพีHบริการนอ้ง กิจกรรมลา้งจานและทาํ

ความสะอาดโรงอาหาร กิจกรรมบนัทึกความดี กิจกรรมเขา้แถวก่อนกลบับา้น กิจกรรมเดินเป็นแถว

กลบับา้น 

2.1.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์ ไดแ้ก่ กิจกรรมแต่งกายดว้ยผา้ไทย  

กิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน ์ กิจกรรมฝึกศาสนพิธี กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสภา

นกัเรียน กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน 

2.1.3) กิจกรรมเสริม  ไดแ้ก่    กิจกรรมสร้างกฎกติการ่วมกนั  

กิจกรรมวนัสาํคญั การใชแ้รงเสริม รางวลัจูงใจ กิจกรรมทาํบุญตกับาตร 

2.2) การพฒันาขั,นสมาธิ 
2.2.1) กิจกรรมประจาํวนั  ไดแ้ก่   กิจกรรมนัHงสมาธิก่อนเขา้เรียน 

กิจกรรมเสริมสติปัญญาเกิด กิจกรรมสมาธิผา่นบทเพลง กิจกรรมรู้สึกตวัทุกชัHวโมง กิจกรรมไหวพ้ระ 

สวดมนตป์ระจาํวนั กิจกรรมพิจารณาอาหาร 

2.2.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์   ไดแ้ก่    กิจกรรมฝึกสมาธิผา่นงาน 

ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมพบกนัวนัศุกร์สุดสปัดาห์ 

2.2.3) กิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม  

2.3) การพฒันาขั,นปัญญา 
2.3.1) กิจกรรมประจาํวนัไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมคุณธรรม 

นาํชีวติ กิจกรรมวเิคราะห์ข่าว  กิจกรรมการคิดอยา่งมีเหตุผล กิจกรรมพีHสอนดูแลนอ้ง 

2.3.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์ ไดแ้ก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม 

สภานกัเรียน 

2.3.3) กิจกรรมเสริม  ไดแ้ก่   กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   กิจกรรม 

ฟังธรรมตามกาล กิจกรรมเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ 

3) การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน    เป็นโครงงานเชิงรุกทีH 

ใหน้กัเรียนเรียนรู้ถึงวนิยัในดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว ในรูปแบบ 

ของโครงงานกลุ่มดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ขั,นตอนมีดงันี,   
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3.1) แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสนใจ  
3.2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  ระดมสมอง  วเิคราะห์ปัญหา  หรือ 

พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงคที์HเกีHยวขอ้งกบัการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

3.3) จดัลาํดบัปัญหาทีHสาํคญัด่วนทีHสุด ทีHทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ควร 

รีบแกไ้ข 

3.4) ร่วมกนัหาสาเหตุของปัญหา 
3.5) กาํหนดเป้าหมายของการแกปั้ญหานั,น ๆ 

3.6) กาํหนดชืHอโครงงานทีHชดัเจนเขา้ใจง่าย 
3.7) กาํหนดวธีิแกไ้ขปัญหา หรือวธีิดาํเนินงานเพืHอไปสู่เป้าหมายนั,น 

4) AAR (After Action Review)  

ใหค้รูผูส้อน/ผูรั้บผดิชอบ ไดพ้ดูคุย  แลกเปลีHยนเรียนรู้ เมืHอจบแต่ละ 

กิจกรรมยอ่ย ในชัHวโมง PLC ทีHโรงเรียนไดก้าํหนดไวห้ลงัเลิกเรียน เพืHอปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ,น  

9.3.3 ประเมินผล มีขั,นตอนการดาํเนินงาน ดงันี,  

การประเมินผล  สามารถทาํไดทุ้กระยะ ทั,งก่อนเสริมสร้างวนิยั ในระหวา่ง 

เสริมสร้างวนิยั และหลงัการเสริมสร้างวนิยั โดยครูผูส้อนเป็นผูก้าํหนดวธีิการ ดาํเนินการประเมินผล 

ดงันี,  

1) การประเมินผลก่อนการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยัเพืHอศึกษาพฤติกรรม 

ทางดา้นวนิยัทีHเป็นปัญหา/ไม่พึงประสงค ์ขอ้จาํกดั และพื,นฐานความรู้เดิมของนกัเรียน เพืHอเป็นขอ้มูล 

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงกบัปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการพฒันาดา้น 

วนิยัของนกัเรียนไดต้รงประเดน็และมีประสิทธิภาพ 

2) การประเมินผลระหวา่งการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยั   เป็นการศึกษา 
ความเหมาะสมและความต่อเนืHองของกิจกรรมต่าง ๆ ในระหวา่งการสอน รวมถึงขอ้จาํกดัของนกัเรียน 

เพืHอเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงกบัปัญหา และใหส้อดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการติดตามความกา้วหนา้ของการใชรู้ปแบบกลไกการเสริมสร้างวนิยั เพืHอให ้

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีHสอดแทรกเรืHองวนิยัมีประสิทธิภาพ  

3) การประเมินผลหลงัการเสริมสร้างวนิยั ครูจะตอ้งประเมินผลพฤติกรรม 

นกัเรียนดา้นวนิยัดว้ยวธีิการทีHหลากหลายอยา่งปกติและสมํHาเสมอ เช่น การซกัถาม การสงัเกต การ 

ตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินชิ,นงาน เป็นตน้ ซึH งในการประเมินนั,นนอกจาก 

ผูส้อนจะประเมินดว้ยตนเองแลว้ จะตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมินตนเอง ประเมินเพืHอน และ

ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย เพืHอตรวจสอบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมทีHเกีHยวกบัวนิยัไดมี้การ
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เปลีHยนแปลงดีขึ,นมากนอ้ยเพียงใด ควรไดรั้บการพฒันาปรับปรุง และส่งเสริมวนิยัในดา้นไหนดว้ย

การร่วมมือของทุกฝ่าย 

4) การประเมินผลระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาคเรียน เป็นการประเมินผล 

การมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระหวา่งภาคหรือปลายภาค เพืHอจะไดท้ราบถึงวนิยัของนกัเรียนในดา้น 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว และนาํผลการประเมินไปเป็นสารสนเทศ 

ปรับปรุงและพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนในโรงเรียนต่อไป 

5) AAR (After Action Review) ใหค้รูผูส้อน/ผูรั้บผดิชอบไดพ้ดูคุย เรียนรู้ 

เมืHอประเมินผลแต่ละครั, งเสร็จสิ,น ในชัHวโมง PLC ทีHโรงเรียนไดก้าํหนดขึ,นหลงัเลิกเรียน โดยการตั,ง 

คาํถามเพืHอสร้างองคค์วามรู้ เพืHอแกไ้ข ปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ,น แกปั้ญหาวนิยัไดต้รงประเดน็ทีHสุด 

เหมาะสมทีHสุด เช่น สิHงทีHคาดกวา่จะไดรั้บจากการใชรู้ปการเสริมสร้างวนิยัคืออะไร สิHงทีHเกิดขึ,นจริง คือ

อะไร ทาํไมจึงไม่เป็นไปตามทีHคาดหวงั สิHงทีHไดเ้รียนรู้ และวธีิการลด/แกปั้ญหาทางดา้นวนิยั คือ อะไร 

ทาํอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

9.3.4 สรุปผลการปฏิบติั ภายหลงัเสร็จสิ,นการร่วมกนัลงมือปฏิบติัเพืHอเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเองของนกัเรียนแต่ละภาคเรียน/สิ,นปีการศึกษา ครูผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการสรุปผลการปฏิบติั 

งานทุกขั,นตอน นาํขอ้มูลยอ้นกลบัไปวเิคราะห์เพืHอปรับปรุงและพฒันา และใชใ้นการประเมินผลการ

ปฏิบติัวา่สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคที์Hกาํหนดไวห้รือไม่ ตามรายละเอียดของขั,นตอนการประเมินผลใน 

ขั,นตอนทีH 4  

 กระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบติั (Action) รายละเอียดดงัแสดงใน

ตารางทีH 3.4 
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ตารางทีH 3.4  รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบติั (Action)  

 
               ประเดน็
ที$ต้องการ 

การดาํเนินการ 
ผลที$ได้ 

หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 
เตรียมความพร้อม 

 

เตรียมความพร้อมก่อน

ลงมือปฏิบติัจริง 

ประชุมครู บุคลากร 

ทบทวนแนวทางการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียน ดงันี,  

- การบูรณาการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้   

- การสอนแบบซิปปาทีH
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ใหค้รูนาํเสนอแผน 
การสอน วธีิการสอน 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม   
ร่วม กนัวพิากษ ์

- วเิคราะห์กิจกรรม
ไตรสิกขา ประจาํวนั 

ประจาํสปัดาห์ และ

กิจกรรมเสริม ซึH งใช้
เป็นเครืHองมือในการ

ประเมินผลการเปลีHยน 
แปลงพฤติกรรมวนิยั

ของนกัเรียน  
- การกาํหนดเครืHองมือ
และวธีิการประเมิน

พฤติกรรมวนิยั 

นกัเรียน 
- ครูประจาํชั,น/ประจาํ

วชิาประชุมนกัเรียนชี,

ทบทวนความรู้ความ

เขา้ใจในกระบวนการ

จดัทาํโครงงาน

เสริมสร้างวนิยั 

สภาพแวดลอ้ม 
- ประชุมครู นกัเรียน
ร่วมกนัสาํรวจตรวจ 
สอบสภาพแวดลอ้ม

โรงเรียน ใหเ้อื,อต่อ
การเสริมสร้างวนิยั 

- PowerPoint 

- แผนการจดัการเรียน
การสอน 

- โครงงานวนิยั 
 
 

 
 

 
 

 

1. มีแผนการจดัการเรียน
สอนแบบซิปปาทีH

บูรณาการการ

เสริมสร้างวนิยัในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. มีกิจกรรมตามหลกั
ไตรสิกขา ประจาํวนั 
ประจาํสปัดาห์ และ

กิจกรรมเสริม ทีH
ประกอบดว้ย การ

พฒันาขั,นศีล ขั,นสมาธิ 
ขั,นปัญญา 

3. มีเครืHองมือประเมินผล
การเปลีHยนแปลง

พฤติกรรมของ

นกัเรียนในดา้นการ

แสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ และ
การจดัระเบียบแถว 

ทั,งก่อน ระหวา่ง และ
หลงั ในระดบัชั,น และ

ระดบัโรงเรียน  
4. นกัเรียนทาํโครงงาน
การเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองได ้

5. มีสภาพแวดลอ้มทีHดี
เอื,อต่อการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของ

นกัเรียน 
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ตารางทีH 3.4  รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบติั (Action) (ต่อ) 
 

               ประเดน็
ที$ต้องการ 

การดาํเนินการ 
ผลที$ได้ 

หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 
ร่วมกนัลงมือปฏิบติั 
 

การดาํเนินการ

เสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียน 

ดา้นการแสดงความ

เคารพ ความรับผดิชอบ 

และการจดัระเบียบแถว

ตามแนวทางทีHกาํหนด 

- การบูรณาการสอน 
- กิจกรรมไตรสิกขา 
- โครงงานเสริมสร้าง
วนิยั 

- ครูสอนเรืHองวนิยัโดย
การบูรณาการเขา้กบั

การเรียนการสอนทีH

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ทั,งการสอนทางตรง 

เช่น บอกความหมาย 
ความสาํคญั ระบุ

พฤติกรรมยอ่ย ให้
นกัเรียนยกตวัอยา่ง

การกระทาํทีHแสดงถึง

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ และ
การจดัระเบียบแถว 

ครูกระตุน้ผูเ้รียนโดย

ใชสื้Hอ คลิปวดีิโอจาก 

Youtube ภาพข่าวเหตุ 

การณ์ต่าง ๆ เป็นตน้
และการบูรณาการลง

ในกระบวนการจดั 
การเรียนรู้แบบซิปปา  

- จดักิจกรรมไตรสิกขา 
ขั,นพฒันาศีล สมาธิ 

ปัญญา ตามคู่มือการ
ใชรู้ปแบบการเสริม 

สร้างวนิยั 3 ดา้น ของ
โรงเรียน 

- ร่วมกนัสรุปในชัHวโมง
PLC หลงัเลิกเรียน 

คู่มือการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง

ดา้นการแสดงความ

เคารพ ความรับผดิชอบ 
การจดัระเบียบแถว ของ

โรงเรียน 
 

 
 

 
 

 

ครู นกัเรียน ได ้
ดาํเนินการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของ

นกัเรียน ดา้นการแสดง
ความเคารพ ความ

รับผดิชอบ และการจดั
ระเบียบแถวตาม

แนวทางทีHโรงเรียน

กาํหนด 

 

ประเมินผล 

 

การดาํเนินการ

ประเมินผลวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียน 

ดา้นการแสดงความ

เคารพ ความรับผดิชอบ 

และการจดัระเบียบแถว

ตามแนวทางทีHกาํหนด 

 

- ประเมินผลพฤติกรรม
นกัเรียน 3 ดา้น ก่อน
เริHม ระยะกลาง สิ,นสุด

กิจกรรม ในระดบัชั,น 
ระดบัระหวา่งภาค

เรียน/ปลายภาคเรียน  
- ร่วมกนัแลกเปลีHยน
เรียนรู้ในชัHวโมงPLC 

คู่มือการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง

ดา้นการแสดงความ

เคารพ ความรับผดิชอบ 
การจดัระเบียบแถว ของ

โรงเรียน 
 

 

โรงเรียนไดผ้ลการ

ประเมินดา้นวนิยั 3 
ดา้นทั,งในระดบัชั,นและ

ระดบัโรงเรียน เพืHอ
นาํไปสรุปและพฒันา

พฤติกรรมของนกัเรียน

ต่อไป  
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9.4 รายละเอยีดในการใช้รูปแบบ ขัMนตอนที$ 4 การประเมนิผล (Evaluation) 
การประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เป็นการประเมินผลในดา้นวนิยั 3 ดา้น คือ 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว และความพึงพอใจของครู นกัเรียน 

ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกนัประเมิน ดาํเนินการประเมิน ภายหลงัจากสิ,นปี

การศึกษา จาํนวน 2 ครั, ง คือ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 รายละเอียดของการประเมิน มีดงันี,  

9.4.1 การประเมินวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ  ความรับผดิชอบ  และการจดั 
ระเบียบแถว เป็นการประเมินการเปลีHยนแผลงพฤติกรรมวนิยัทีHเกิดขึ,นของนกัเรียน ในทุกระดบั ดงันี,  

1) ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนรายบุคคล เป็นการประเมินพฤติกรรมทีH 
นกัเรียนแสดงออกเกีHยวกบัวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

โดยครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผูป้ระเมิน  

2) ประเมินผลระดบัโครงการ/กิจกรรม  เกีHยวกบัการวนิยั  โดยครูผูส้อน/ 
ผูรั้บผดิชอบ เป็นผูป้ระเมิน  และกาํหนดตวับ่งชี,ในการประเมิน เพืHอใชใ้นการปรับปรุงแผนปฏิบติังาน  

ระดบัความสาํเร็จของโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างวนิยัต่าง ๆ  จะส่งผลใหเ้กิดผลสาํเร็จในภาพรวม  

ของโรงเรียน ตวับ่งชี,สาํคญัทีHใชใ้นการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ไดแ้ก่  
2.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ทีHกาํหนด 
2.2) ร้อยละของครู ทีHบูรณาการเสริมสร้างวนิยัในการจดัการเรียน 

การสอนและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3) พฤติกรรมทีHพึงประสงค ์(ทีHกาํหนดไวใ้นโครงการ/กิจกรรม)  

เพิHมขึ,น 
2.4) พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงค ์(ทีHกาํหนดไวใ้นโครงการ/กิจกรรม)  

ลดนอ้ยลง 
3) ประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน เป็นการนาํผลของโครงการ/กิจกรรม 

มาใชป้ระเมินผลภาพรวมของโรงเรียน โดยนาํวนิยัเป้าหมายของโรงเรียน คือ การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว มาใชเ้ป็นเป้าหมายในการประเมินผล แลว้จึงกาํหนดตวับ่งชี,  

ภาพรวมทีHสาํคญัของโรงเรียน ไดแ้ก่ 

3.1) มีกระบวนการขบัเคลืHอนการพฒันาวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ 
ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว ทั,งโรงเรียน 

3.2) มีกลไกคณะทาํงานและใชโ้ครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวนิยัเป็น 
เครืHองมือทีHทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติัเพืHอพฒันาโรงเรียน 
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3.3) พฤติกรรมทีHพึงประสงคใ์นโรงเรียนเพิHมขึ,น 
3.4) พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงคใ์นโรงเรียนลดลง 
3.5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาวนิยัในโรงเรียนจากทุก 

ภาคส่วนทีHเกีHยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
3.6) มีองคค์วามรู้/นวตักรรมการเสริมสร้างวนิยัและมีการบูรณาการกบั 

การจดัการเรียนรู้ในชั,นเรียน 
3.7) เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอืHน 

9.4.2 การสรุปผลการประเมิน  ในรูปแบบของกลัยาณมิตร  และ AAR  (After  
Action Review) เป็นการนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติ และการเปรียบเทียบความแตกต่าง นาํผล 

การประเมินเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัไปวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคที์Hกาํหนดไว ้ถา้ขอมูลทีHได ้

ไม่สอดคลอ้ง ควรดาํเนินการปรับปรุงความตระหนกัแนวทางการปฏิบติั เพืHอนาํไปใชใ้นการพฒันา 

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 กระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) รายละเอียดดงัแสดง

ในตารางทีH 3.5 

 

ตารางทีH 3.5  รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) 

 

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

กาํหนดวธีิการประเมิน 

 

วธีิการนิเทศติดตาม 

ประเมินผลการ

เสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียนดา้น

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ และ
การจดัระเบียบแถว 

- ประชุมครู แต่งตั,ง
คณะทาํงานทาํหนา้ทีH

นิเทศ ติดตาม แนะนาํ

ใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือ 
อยา่งมีกลัยาณมิตร

ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 
หวัหนา้งานวชิาการ 

หวัหนา้งานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  
- ร่วมกนักาํหนดวธีิการ
ประเมินผล คือ ก่อน
ดาํเนินการ ระหวา่ง

ดาํเนินการ และหลงั
ดาํเนินการ ดว้ยวธีิการ

ประเมินตามคู่มือของ

โรงเรียน  

- PowerPoint 

- คู่มือการใชรู้ปแบบ
การเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองดา้นการแสดง

ความเคารพ ความ

รับผดิชอบ การจดั
ระเบียบแถว ของ

โรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 

การประเมินผลมี 3 ระยะ 

คือ ก่อนดาํเนินการ 
ระหวา่งดาํเนินการ และ

หลงัดาํเนินการ 
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ตารางทีH 3.5  รายละเอียดของกระบวนการดาํเนินการ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation)  )ต่อ(  

 

ประเดน็ที$ต้องการ 
การดาํเนินการ 

ผลที$ได้ 
หัวข้อกจิกรรม กจิกรรม สื$อ 

ดาํเนินการประเมิน 

 

แนวทางการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล

ความมีวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียนดา้นการ

แสดงความเคารพ 
ความรับผดิชอบ และ

การจดัระเบียบแถว 

- ประเมินผลก่อน 

ระหวา่ง และหลงั
ดาํเนินการ ดว้ยวธีิการ

ประเมินตามคู่มือของ

โรงเรียน ทั,งรายบุคคล 
โครงการ/กิจกรรม

และภาพรวมของ

โรงเรียน 

- สรุปผลการประเมิน
เป็นร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม/
พฤติกรรม ทีHประสบ

ผลสาํเร็จหรือไม่

ประสบผลสาํเร็จ 

- สรุปพฤติกรรมทีHพึง
ประสงค/์ไม่พึง
ประสงคที์HเพิHมขึ,นหรือ

ลดนอ้ยลง 

- คู่มือการใชรู้ปแบบ
การเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองดา้นการแสดง

ความเคารพ ความ

รับผดิชอบ การจดั
ระเบียบแถว ของ

โรงเรียน 

การประเมินผลเป็นไป

ตามแนวทางการ

ประเมินทีHกาํหนด 

 

 
 

 

สรุปผลการประเมิน สรุปผลเพืHอปรับปรุง

แกไ้ข และพฒันา 

- สรุปผลระหวา่งภาค
เรียนและปลายภาค

เรียน 

- ประเมินผลใน
ภาพรวมของโรงเรียน 

 

- PowerPoint 

- เอกสารสรุปผลการ
ประเมินพฤติกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
ระดบัชั,นเรียน ระดบั

ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

ไดข้อ้มูลสารสนเทศเพืHอ

นาํไปปรับปรุงและ

พฒันารูปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัใหมี้

ประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลมากยิHงขึ,น 
 

 

 

10. การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การวจิยัครั, งนี,   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ  รูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา โดยไดน้าํโครงสร้างของรูปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองทีHมีขั,นตอนครบถว้นแลว้ใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 5 คน พิจารณาความเหมาะสมและ

ความสอดคลอ้งของโครงสร้าง ดา้นเนื,อหา ดา้นภาษา การนาํไปปฏิบติั และการใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 

แลว้จึงดาํเนินการปรับปรุงรูปแบบตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ ปรากฏวา่ไดรู้ปแบบการเสริมสร้าง
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วนิยัในตนเองทีHเหมาะสม รูปแบบประกอบดว้ยขั,นตอนทีHสาํคญั ไดแ้ก่ 1) ความตระหนกั (Awareness) 

2) การบริหารจดัการ (Management) 3) การลงมือปฏิบติั (Action) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) 

เป็นรูปแบบทีHมีองคป์ระกอบสมบูรณ์ และเชืHอมโยงสมัพนัธ์ต่อเนืHองกนัเป็นหนึHงเดียว เพืHอใหส่้งผล

ร่วมกนัในการเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียนโดยภาพรวม เรียกวา่ “รูปแบบการเสริมสร้าง วนิยัในตนเอง

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา”  

ผูว้จิยัดาํเนินการกาํหนดรายละเอียดของรูปแบบใหเ้หมาะสมสาํหรับนาํไปใชจ้ริง   และ 

นาํรูปแบบทีHไดป้รับปรุงรายละเอียดการใชแ้ลว้ ใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเหมาะสม และความ 

เป็นไปได ้ครั, งทีH 2 โดยใชแ้บบตรวจสอบมาตรประมาณค่าทีHผูว้จิยัสร้างขึ,น จาํนวน 8 ขอ้ ผลการตรวจ 

พบวา่ ความเหมาะอยูใ่นระดบัมาก (X  ≥  4.39) และความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีHสุด ( X  ≥ 4.52) 

ซึH งมีค่าเฉลีHยทีHสูงพอจะนาํไปใชใ้นการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนของโรงเรียนทรัพยท์วตีามวตัถุประสงค์

ต่อไป 

 

11. การสร้างเครื$องมือที$ใช้ในการวจิยั 
เครืHองมือทีHใชใ้นการวจิยัครั, งนี,  มีทั,งสิ,น 8 ฉบบั ประกอบดว้ย แบบสาํรวจความตอ้งการ 

จาํเป็น จาํนวน 3 ฉบบั แบบสงัเกต จาํนวน 1 ฉบบั และแบบสอบถามเพืHอตรวจสอบผลการใชรู้ปแบบ 

จาํนวน 4 ฉบบั เป็นชนิด มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ทีHผูว้จิยัสร้างเอง โดยกาํหนดขั,นตอนในการสร้าง 

ดงันี,  

1. ศึกษาขอ้มูลปัจจุบนั ปัญหา  และความตอ้งการจาํเป็น นิยามความตอ้งการจาํเป็นใน 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง สร้างแบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ไดข้อ้คาํถาม

ทั,งสิ,นจาํนวน 27 ขอ้ จาํแนกเป็นฉบบัทีH 1 จาํนวน 7 ขอ้ ฉบบัทีH 2 จาํนวน 10 ขอ้ ฉบบัทีH 3 จาํนวน 10 ขอ้ 

ตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) โดยผูเ้ชีHยวชาญ 5 คน ปรับปรุงเครืHองมือตามคาํแนะนาํของผูเ้ชีHยวชาญ 

แลว้นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มอืHนทีHมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จาํนวน 90 คน ประกอบดว้ย 

นกัเรียน จาํนวน 30 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 30 คน และผูป้กครอง จาํนวน 30 คน 

วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าความตรงเชิงเนื,อหาและค่าความเทีHยงเป็นรายฉบบั ดงันี,  

ฉบบัทีH 1  แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ของนกัเรียน จาํนวน 7 ขอ้ ตรวจสอบหา 

ค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.94 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.85  

ฉบบัทีH 2  แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ของผูป้กครอง จาํนวน 10 ขอ้ ตรวจสอบ 

หาค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.92 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.88  

ฉบบัทีH 3  แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  

จาํนวน 10 ขอ้ ตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.90 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่า

เท่ากบั 0.87  
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2. ศึกษางานวจิยั ทฤษฎี  และรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน โดยใช ้

หลกัไตรสิกขา ศึกษาแบบสอบถามการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนจากคู่มือการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน ใน 

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั,นพื,นฐาน ของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

นิยามการพฒันารูปแบบ และความพึงพอใจการใชรู้ปแบบ โดยนิยามเชิงปฏิบติัการ เพืHอเตรียมการร่าง

ขอ้คาํถามของแบบสงัเกต แบบสอบถาม ไดข้อ้คาํถามทั,งสิ,น จาํนวน 114 ขอ้ จาํแนกเป็น ฉบบัทีH 4  

แบบสงัเกต จาํนวน 48 ขอ้ ฉบบัทีH 5 แบบสอบถาม จาํนวน 28 ขอ้ ฉบบัทีH 6 แบบสอบถาม จาํนวน  

15 ขอ้ ฉบบัทีH 7 แบบสอบถาม จาํนวน 13 ขอ้ ฉบบัทีH 8 แบบสอบถาม จาํนวน 10 ขอ้ ใหผู้เ้ชีHยวชาญ 

จาํนวน 5 คน ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ปรับปรุงเครืHองมือตามคาํแนะนาํของผูเ้ชีHยวชาญ นาํ

เครืHองมือทีHปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มทีHมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จาํนวน 90 คน 

ประกอบดว้ย นกัเรียน จาํนวน 30 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 30 คน และผูป้กครอง 

จาํนวน 30 คน วเิคราะห์หาค่า ความเทีHยง (α)  ไดค้่าความตรงเชิงเนื,อหาและค่าความเทีHยงของเครืHองมือ

แต่ละฉบบั ดงันี,  

ฉบบัทีH  4   แบบสงัเกตผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน   ตามแนวทาง 

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดา้นวนิยัของนกัเรียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแสดงความเคารพ 

จาํนวน 17 ขอ้ ค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.93 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.98 

ดา้นความรับผดิชอบ จาํนวน 17 ขอ้ ค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.94 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  

ไดค้่าเท่ากบั 0.95 และดา้นการจดัระเบียบแถว จาํนวน 14 ขอ้ ค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.93 

วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.95 ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ทั,งฉบบั ไดค้่าเท่ากบั 

0.93 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) รวมทั,งฉบบัไดค้่าเท่ากบั 0.96 ซึH งค่าความความตรงและค่าความ

เทีHยงสูงพอทีHจะนาํไปใชเ้ป็นเครืHองมือในการวจิยัได ้

ฉบบัทีH  5  แบบสอบถามความพงึพอใจของครู 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นทีH 1 ความตระหนกั 

จาํนวน 7 ขอ้ ค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.97 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.91 

ดา้นทีH 2 การบริหารจดัการ จาํนวน 7 ขอ้ ค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.97 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง 

(α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.89 ดา้นทีH 3 การลงมือปฏิบติั ค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.94 วเิคราะห์หาค่า

ความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.85 และดา้นทีH 4 การประเมินผล จาํนวน 7 ขอ้ ค่าความตรง (IOC) ไดค้่า

เท่ากบั 0.94 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.83 ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ทั,งฉบบั ได้

ค่าเท่ากบั 0.96 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) รวมทั,งฉบบัไดค้่าเท่ากบั 0.87 ซึH งค่าความตรงและค่าความ

เทีHยงสูงพอทีHจะนาํไปใชเ้ป็นเครืHองมือในการวจิยัได ้

ฉบบัทีH 6 แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน จาํนวน 15 ขอ้ ตรวจสอบค่า 

ความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.95 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.91 ซึH งค่าความตรงและ

ค่าความเทีHยงสูงพอทีHจะนาํไปใชเ้ป็นเครืHองมือในการวจิยัได ้
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ฉบบัทีH 7 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูป้กครอง จาํนวน 13 ขอ้ ตรวจสอบค่า 

ความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.94 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.90 ซึH งค่าความตรงและ

ค่าความเทีHยงสูงพอทีHจะนาํไปใชเ้ป็นเครืHองมือในการวจิยัได ้

ฉบบัทีH 8  แบบสอบถามความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 10 ขอ้ 

ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ไดค้่าเท่ากบั 0.96 วเิคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)  ไดค้่าเท่ากบั 0.83 ซึH ง 

ค่าความตรงและค่าความเทีHยงสูงพอทีHจะนาํไปใชเ้ป็นเครืHองมือในการวจิยัได ้

 

ขัMนตอนที$ 3 การนํารูปแบบไปใช้ และการตรวจสอบผลการใช้ 
 

1. การนํารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองไปใช้ ไดด้าํเนินการดงันี,  
รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองทีHพฒันาขึ,นนี,    ไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์  หลกัการ 

ทฤษฎี วธีิการ และงานวจิยัทีHเกีHยวขอ้ง จนไดอ้งคป์ระกอบทีHเป็นแนวทางในการใช ้ เพืHอแกปั้ญหาวนิยั 

ของนกัเรียน ผูว้จิยัไดน้าํองคป์ระกอบต่าง ๆ มาเรียบเรียง และยกร่างขึ,นเป็นโครงสร้างของรูปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยั ซึH งในโครงสร้างดงัทีHกล่าวแลว้ สามารถแบ่งออกเป็นขั,นตอนสาํคญัได ้ 4 ขั,นตอน 

คือ ความตระหนกั การบริหารจดัการ การลงมือปฏิบติั และการประเมินผล และไดน้าํรูปแบบ ไปให้

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดก่้อนมอบหมายใหค้รู/ผูรั้บผดิชอบไปศึกษา 

ทาํความเขา้ใจขั,นตอนการใชรู้ปแบบ แลว้ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนทีHเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตาม

รูปแบบทีHกาํหนด ในชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 - ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3 โรงเรียนทรัพยท์ว ีควบคู่ไปกบัการ

ทาํโครงการ / กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา ซึH งดาํเนินการในปีการศึกษา 2560 - 2561 เป็นเวลา 2 ปี 

ติดต่อกนั รายละเอียดขั,นตอนการใชรู้ปแบบ ดงัแสดงในภาพทีH 3.25 
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ภาพทีH 3.25  ขั,นตอนการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

 ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

 

2. การตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน 
ทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ได้ดาํเนินการดงันีM 

หลงัจากไดน้าํรูปแบบไปใชต้ลอดปีการศึกษา 2560 แลว้ จึงดาํเนินการตรวจสอบผล 

การใชรู้ปแบบ ครั, งทีH 1 เมืHอสิ,นปีการศึกษา 2560 โดยใชเ้ครืHองมือเป็นแบบสงัเกต แบบสอบถามชนิด

มาตรประมาณ ค่า 5 ระดบั ทีHผูว้จิยัสร้างขึ,น จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัทีH 4 เป็นแบบสอบถามการใช้

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ใหค้รูผูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม  และฉบบัทีH 5 - 8 เป็น 

 

สรุปผล เขยีนรายงานการวจิยั 

สาํรวจความตอ้งการจาํเป็น 

พฒันารูปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยั 
ขอ้มลูยอ้นกลบัเพืHอปรับปรุง 

การใชรู้ปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยั ครั, งทีH 1 
ปีการศึกษา 2560 

นกัเรียน 

ครู 

การเสริมสร้าง

วนิยันกัเรียน 

การเสริมสร้าง

วนิยันกัเรียน 

การใชรู้ปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยั ครั, งทีH 2 
ปีการศึกษา 2561 

นกัเรียน 

ครู 

ตรวจสอบการใชรู้ปแบบ ครั, งทีH 1 วเิคราะห์ขอ้มลู ปรับปรุงรูปแบบ 

การแสดง

ความเคารพ 

การจดั 

 ระเบยีบแถว 

ความ

รับผดิชอบ 

ตรวจสอบการใชรู้ปแบบ ครั, งทีH 2 วเิคราะห์ขอ้มลู เปรียบเทยีบกบัผลการใชรู้ปแบบ ครั, งทีH 1 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ ใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผูต้อบ

แบบสอบถามแลว้วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลีHย (X ) และค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหลงัจาก  

การตรวจสอบการใช ้ครั, งทีH 1 แลว้จึงไดป้รับปรุงและพฒันารูปแบบใหมี้ความเหมาะสมยิHงขึ,น ก่อนจะ

นาํไปใชใ้นปีการศึกษา 2561 

นาํรูปแบบทีHปรับปรุงและพฒันาแลว้ ไปใชใ้นปีการศึกษา  2561  ตลอดปีการศึกษา  ทาํ 

การตรวจสอบผลการใชรู้ปแบบ ครั, งทีH 2 เมืHอสิ,นปีการศึกษา 2561 ดว้ยเครืHองมือและวธีิการเดียวกบั 

การตรวจสอบผล ครั, งทีH 1 ดาํเนินการวเิคราะห์หาค่าเฉลีHย (X ) ค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาํผล จาก

การวเิคราะห์ ครั, งทีH 1 และครั, งทีH 2 มาเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง ดว้ยการทดสอบที (t-Test)  

แบบไม่อิสระ 

สรุปผลการใช ้โดยการนาํผลการประเมินครั, งทีH  1  และ ครั, งทีH  2  ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ 

การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ในดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดั 

ระเบียบแถว ของนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 - ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 3 และดา้นความพงึพอใจของ ครู 

นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 โดยการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่าง สรุปผล และเขียนรายงานการวจิยัต่อไป 
  

3. แบบการวจิยั 
การวจิยัครั, งนี,  ใชแ้บบวจิยัแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงั (One-Group Pretest-Posttest  

Design) เนืHองจากตอ้งการใหค้รูและนกัเรียนทุกคนไดรั้บนวตักรรม ตามรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั  

ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดงัแสดงในภาพทีH 3.26  
 

 

 
 
 

 

 

ภาพทีH 3.26  แบบการวจิยั การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ตามแนวทาง 

  พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

ทีHมา : สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (2550 : 342) 
 

O1        หมายถึง    การวดัผลพฤติกรรมดา้นวนิยัของนกัเรียนก่อนการใชรู้ปแบบ 

 X       หมายถึง    การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองกบันกัเรียน 
 O2         หมายถึง    การวดัผลพฤติกรรมดา้นวนิยัของนกัเรียนหลงัการใชรู้ปแบบ 
 

O1 x O2 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครั, งนี,  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยกาํหนดใหมี้การ 

เกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะทีH 1  เกบ็รวบรวมขอ้มูล  การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น  ระหวา่งวนัทีH  13 - 17  

มีนาคม 2560 เพืHอสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จากนกัเรียน ผูป้กครอง ครู

และคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 40 คน 

ระยะทีH 2 เกบ็รวบรวมขอ้มูล ระหวา่งวนัทีH 19 - 30 มีนาคม 2561 หลงัจากการใชรู้ปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ในปีการศึกษา 2560 มาแลว้ เป็นเวลา 1 ปี โดยใชแ้บบสงัเกต

พฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียนดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

ของนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีทีH 1 - ชั,นมธัยมศึกษาปีทีH 2 และแบบสอบถามความพงึพอใจ ของครู 

นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 219 คน 

ระยะทีH 3 เกบ็รวบรวมขอ้มูล ระหวา่งวนัทีH 18 - 29 มีนาคม 2562 หลงัจากการใชรู้ปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ในปีการศึกษา 2561 มาแลว้ เป็นเวลา 2 ปี เกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลโดยใชเ้ครืHองมือและวธีิการเช่นเดียวกนักบัปลายปีการศึกษา 2560 จากกลุ่มเดียวกบัผูใ้หข้อ้มูล

เดิมซึHงไดเ้ลืHอนชั,นในปีการศึกษา 2561 ประกอบดว้ย นกัเรียนนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีทีH 2 - ชั,น

มธัยมศึกษาปีทีH 3 ผูป้กครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 219 คน 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล จากแบบสงัเกต  แบบสอบถาม  ชนิดมาตรประมาณค่า  

5 ระดบั ทีHไดเ้กบ็รวบรวมมาจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ดงันี,  

1. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของการตอบแบบสงัเกตแบบสอบถามทุกฉบบั 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียน  โดยกาํหนดตวับ่งชี,ทั,ง 

3 ดา้น ทีHไดม้าจากผลสรุปของการระดมสมองของครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั,นพื,นฐาน ในการกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียน ไดท้ั,งสิ,น 48 ตวับ่งชี,  คือ ตวับ่งชี,ดา้น 

การแสดงความเคารพ 17 ตวับ่งชี,  ตวับ่งชี,ดา้นความรับผดิชอบ 17 ตวับ่งชี,  และตวับ่งชี,ดา้นการจดั

ระเบียบแถว 14 ตวับ่งชี,  วเิคราะห์ขอ้มูลชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  

(Best and Kahn, 1993 : 246 - 250) ซึH งกาํหนดค่าความมาก - นอ้ย ของระดบัการมีพฤติกรรมของ

นกัเรียน โดยมีระดบัการใหค้ะแนน ดงันี,  
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ระดบัคะแนน    5       หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม อยูใ่นระดบัดีเยีHยม 

ระดบัคะแนน    4       หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม อยูใ่นระดบัดีมาก 

ระดบัคะแนน    3       หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม อยูใ่นระดบัดี 

ระดบัคะแนน    2       หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม อยูใ่นระดบัพอใช ้

ระดบัคะแนน    1     หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายในการประเมิน เป็นระดบัค่าเฉลีHย ดงันี,  

ค่าเฉลีHย  4.50 - 5.00   หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม มากทีHสุด 

ค่าเฉลีHย  3.50 - 4.49   หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม มาก 

ค่าเฉลีHย  2.50 - 3.49   หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม ปานกลาง 

ค่าเฉลีHย  1.50 - 2.49   หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม นอ้ย 

ค่าเฉลีHย  1.00 - 1.49   หมายถึง        ระดบัพฤติกรรม นอ้ยทีHสุด 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 

(Best and Kahn, 1993 : 246 - 250) ซึH งกาํหนดค่าความมาก - นอ้ย ของระดบัความคิดเห็นหรือระดบั 

ความพึงพอใจ โดยมีระดบัการใหค้ะแนน ดงันี,  

ระดบัคะแนน    5       หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มากทีHสุด 

ระดบัคะแนน    4       หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มาก 

ระดบัคะแนน    3       หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพึงพอใจ ปานกลาง 

ระดบัคะแนน    2       หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพึงพอใจ นอ้ย 

ระดบัคะแนน    1       หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพึงพอใจ นอ้ยทีHสุด 

กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายในการประเมิน เป็นระดบัค่าเฉลีHย ดงันี,  

ค่าเฉลีHย  4.50 - 5.00   หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มากทีHสุด 

ค่าเฉลีHย  3.50 - 4.49   หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพงึพอใจ มาก 

ค่าเฉลีHย  2.50 - 3.49   หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพงึพอใจ ปานกลาง 

ค่าเฉลีHย  1.50 - 2.49   หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพงึพอใจ นอ้ย 

ค่าเฉลีHย  1.00 - 1.49   หมายถึง        ระดบัความคิดเห็น / ความพึงพอใจ นอ้ยทีHสุด 

4. เปรียบเทียบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ปีการศึกษา 

2560 กบัปีการศึกษา 2561 โดยใชก้ารทดสอบที (t-Test) แบบไม่อิสระ (พสิณุ ฟองศรี, 2559 : 69) ดงันี,   

4.1   เปรียบเทียบวนิยัในตนเองของนกัเรียนดา้นการแสดงความเคารพ 

4.2   เปรียบเทียบวนิยัในตนเองของนกัเรียนดา้นความรับผดิชอบ 

4.3   เปรียบเทียบวนิยัในตนเองของนกัเรียนดา้นการจดัระเบียบแถว 
4.4   เปรียบเทียบความพงึพอใจของครู 
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4.5   เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรียน 

4.6   เปรียบเทียบความพงึพอใจของผูป้กครอง 
4.7   เปรียบเทียบความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
6. สถติทิี$ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี  ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี,  

1. สถิติหาคุณภาพของเครืHองมือ ไดแ้ก่  

1.1 ใช ้ IOC หาค่าความตรงเชิงเนื,อหาของเครืHองมือเกบ็ขอ้มูล จากผลการพิจารณา 

ของผูเ้ชีHยวชาญทุกฉบบั โดยมีสูตร ดงันี,  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 323) 
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1.2 ใช ้ แอลฟ่า (α)  หาค่าความเทีHยง (ความเชืHอมัHน) ของแบบสอบถาม ชนิดมาตร	

ประมาณค่า 5 ระดบั ทุกฉบบั โดยมีสูตร ดงันี,  (พิสณุ ฟองศรี,  2554 : 202)             
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  เมืHอ 	$      =     ความเชืHอมัHนของแบบสอบถาม 

                                k       =    จาํนวนขอ้ของเครืHองมือวดั 

   2
is      =    คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

        2
ts      =    คะแนนความแปรปรวนของเครืHองมือ 
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2. สถิติทีHใชพ้ื,นฐาน ไดแ้ก่  

2.1 ใช ้ X   หาค่าเฉลีHย  ของการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ดา้นการแสดงความ 

เคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว และความพงึพอใจของนกัเรียน ผูป้กครอง ครู และคณะ 

กรรมการสถานศึกษา โดยมีสูตร ดงันี,   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 345) 
 

        X  =    
n
Xå  

   

เมืHอ       X       =     คะแนนเฉลีHย 

åX  =     ผลรวมของคะแนนทั,งหมด 

           n =     จาํนวนขอ้มูลทั,งหมด 

 

2.2 ใช ้ S.D.  หาค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน  ของการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนดา้น 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว และความพึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครอง 

ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีสูตร ดงันี,  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 346) 
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ค่าความเบีHยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

ผลรวมของคะแนนทั,งหมดยกกาํลงัสอง 

จาํนวนขอ้มูลทั,งหมด 

 

3. สถิติทีHใชท้ดสอบสมมติฐานการวจิยั (ความแตกต่าง) ไดแ้ก่ 

3.1 การทดสอบที (t-Test) แบบไม่อิสระกนัใชเ้พืHอทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลีHย ระหวา่งผลการตรวจสอบการใชรู้ปแบบ ครั, งทีH 1 กบัผลการตรวจสอบการใชรู้ปแบบ 

ครั, ง ทีH 2  เกีHยวกบัการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบียบแถว และความพงึพอใจของนกัเรียน ผูป้กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,น

พื,นฐาน 
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4. สถิติหาค่าความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ 

4.1  ใชส้มัประสิทธิj สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั   (Pearson   Product   Moment  

Correlation Coefficient) หาค่าความสมัพนัธ์ของคะแนนการสงัเกตความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน

ระหวา่งคะแนนสงัเกตของครูคนทีH  1   กบัคะแนนสงัเกตของครูคนทีH  2   ของแบบสงัเกต ชนิดมาตร 

ประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีสูตร ดงันี,  (พิสณุ ฟองศรี,  2553 : 160)         
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 เมืHอ xyr  เป็น ค่าสมัประสิทธิj สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

  å X  เป็น ผลรวมของขอ้มูลทีHวดัไดจ้ากตวัแปรตวัทีH 1 (X) 

  åY  เป็น ผลรวมของขอ้มูลทีHวดัไดจ้ากตวัแปรตวัทีH 2 (Y) 

  YXå  เป็น ผลรวมของผลคูณระหวา่งขอ้มูลตวัแปรทีH 1 และ 2  

  2åX  เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลทีHวดัไดจ้ากตวัแปรตวัทีH 1  

  2åY  เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มูลทีHวดัไดจ้ากตวัแปรตวัทีH 2  

  N  เป็น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 



	

	

บทที$ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทาง 

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ครัD งนีD  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ ขอ้มูล ตามวตัถุประสงค์

ของการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปนีD  

1. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น   ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

3. ผลการเปรียบเทียบการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดา้นวนิยั 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

4. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของ   ครู  นกัเรียน   ผูป้กครอง   และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัDนพืDนฐาน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงรายละเอียดตามลาํดบัของวตัถุประสงค ์ดงันีD  

 

1. ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา มรีายละเอยีด ดงันีI 

 

1.1 ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ตามความคดิเห็นของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีดงัแสดง

ในตารางที$ 4.1   
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ตารางทีQ 4.1  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

                    โรงเรียนทรัพยท์ว ี

 
 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

1. ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองวนิยัทีQจาํเป็นและสาํคญั
เพืQอนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

2. ตอ้งการใหโ้รงเรียนกาํหนดพฤติกรรมทีQไม่พึง
ประสงคแ์ละพึงประสงคเ์พืQอนกัเรียนจะได้

ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

3. จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแกไ้ข 

ปัญหาวนิยัดว้ยตนเองเพราะจะทาํใหน้กัเรียนได้

เรียนรู้และเขา้ใจความสาํคญัของวนิยัมากขึDน 

4. ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัทาํโครงการ/กิจกรรมทีQ
เสริมสร้างวนิยัเพืQอนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ

ปฏิบติัจริง 

5. ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองวนิยัในบรรยากาศทีQ
อบอุ่นเป็นกนัเอง เพราะเรียนรู้ไดดี้ มีความสุข 

6. ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน
ตนเองทีQสอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนัของ

นกัเรียนเพืQอสร้างความเคยชินเป็นนิสยั 

7. จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน
ตนเอง เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ 

เอาใจใส่การเรียนเพิQมขึDน 

 

3.94 

 

4.16 

 

 

4.08 

 

 

4.56 

 

 

4.54 

 

 

4.68 

 

 

3.94 

 

0.55 

 

0.68 

 

 

0.83 

 

 

0.50 

 

 

0.50 

 

 

0.47 

 

 

0.77 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 3.50	
 

X≥ 3.50	
 

 

X≥ 3.50 

 

 

X≥ 4.50	
	
	

X≥ 4.50 

 

 

X≥ 4.50	
	
	

X≥ 3.50	
	

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

รวม 4.27 0.61 มาก X≥ 3.50 ตอ้งการ 

 

จากตารางทีQ 4.1 พบวา่ ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.27) ทุกรายการมีความตอ้งการจาํเป็น เมืQอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองทีQสอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียน 
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เพืQอสร้างความเคยชินเป็นนิสยั มีค่าเฉลีQยสูงสุด (X=4.68) รองลงมือ คือ ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัทาํ

โครงการ/กิจกรรมทีQเสริมสร้างวนิยันกัเรียนเพืQอนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง (X =4.56) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุดและเท่ากนั คือ ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองวนิยัทีQจาํเป็นและสาํคญั เพืQอนาํไปใช้

ในชีวติประจาํวนั และจาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความ

รับผดิชอบเอาใจใส่การเรียนเพิQมขึDน (X=3.94) 

 

1.2 ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ตามความคดิเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนทรัพย์ทว ี ดงั

แสดงในตารางที$ 4.2  

 

ตารางทีQ 4.2  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

               ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

               โรงเรียนทรัพยท์ว ี

 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

1. ตอ้งการใหโ้รงเรียนสอนเรืQองวนิยัทีQถูกตอ้ง   
เพืQอบุตรหลานปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

2. ตอ้งการใหโ้รงเรียนแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทีQ
เกีQยวกบัวนิยัของบุตรหลาน  

3. ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองความมีวนิยัใหก้บั  

บุตรหลานดว้ยวธีิการทีQหลากหลาย 

4. ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรม 

ทีQเสริมสร้างความมีวนิยัใหก้บับุตรหลาน 

5. ตอ้งการกาํหนดพฤติกรรมทีQเป็นปัญหาร่วมกบั
โรงเรียน เพืQอหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

6. ตอ้งการกาํหนดขอ้ตกลง/ขอ้ปฏิบติัเกีQยวกบัวนิยั
ร่วมกบัโรงเรียนเพืQอใหก้ารปฏิบติัของบุตร

หลานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7. จาํเป็นตอ้งใหค้รูมีวนิยัในตนเองเพืQอเป็น
แบบอยา่งทีQดีแก่บุตรหลาน 

 

 

4.74 

 

4.36 

 

4.28 

 

4.36 

 

4.26 

 

4.46 

 

 

4.52 

 

 

 

0.44 

 

0.60 

 

0.70 

 

0.69 

 

0.66 

 

0.54 

 

 

0.50 

 

 

 

มากทีQสุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 4.50	
 

X≥ 3.50	
 

X≥ 3.50 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 3.50 

 

X≥ 3.50 

 

	
X≥ 4.50 

 

  

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 
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ตารางทีQ 4.2  (ต่อ) 

 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

8.  ตอ้งการนาํหลกัพทุธศาสนามาใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทีQเกีQยวกบัวนิยั 

9.  ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัทีQ 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

10. ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอ 

     บุตรหลานมีวนิยัในตนเอง เป็นคนดี 

     อยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

4.26 

 

4.42 

 

4.62 

 

0.69 

 

0.61 

 

0.53 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากทีQสุด 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 3.50 

	
X≥ 4.50	

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

รวม 4.43 0.60 มาก X≥ 3.50 ตอ้งการ 

 

จากตารางทีQ 4.2  พบวา่  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.43) ทุกรายการมีความตอ้งการจาํเป็น เมืQอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ ตอ้งการใหโ้รงเรียนสอนเรืQองวนิยัทีQถูกตอ้ง เพืQอบุตรหลานประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม มีค่าเฉลีQยสูงสุด (X=4.74) รองลงมือ ตอ้งการใหโ้รงเรียนมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั เพืQอ 

ใหบุ้ตรหลานมีวนิยัในตนเองเป็นคนดี อยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (X=4.62) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุดและเท่ากนัคือ ตอ้งการกาํหนดพฤติกรรมทีQเป็นปัญหาร่วมกบัโรงเรียนเพืQอหา 

แนวทางแกไ้ขร่วมกนัและตอ้งการนาํหลกัพทุธศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม

ทีQเกีQยวกบัวนิยั (X= 4.26) 

 

1.3 ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ตามความคดิเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัIนพืIนฐานโรงเรียนทรัพย์ทว ีดงัแสดงในตารางที$ 4.3   
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ตารางทีQ 4.3  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

    ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของครู และคณะ 

               กรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาขัDนพืDนฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ี

 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

1. ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพราะ 
ตอ้งการสอนบูรณาการเรืQองวนิยัในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  

2. ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

เพืQอแกไ้ขปัญหาเรืQองวนิยัของนกัเรียน 

3. จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั 
นกัเรียนเพืQอพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

ของครูทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4. ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมทีQ 
เสริมสร้างความมีวนิยัใหก้บันกัเรียน 

5. ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอให ้ 

ครู ผูป้กครอง ชุมชน ร่วมวางแผนดาํเนินการ 

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 

4.81 

 

 

4.33 

 

4.29 

 

 

4.62 

 

4.48 

 

 

0.40 

 

 

0.73 

 

0.85 

 

 

0.50 

 

0.60 

 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

 

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 4.50	
 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 3.50 

 

	
X≥ 4.50 

 

X≥ 3.50 

 
 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

6.  ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั เพืQอให้
นกัเรียนเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาวนิยัดว้ยตนเอง 

7.  ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนทีQ   
 ใชไ้ดทุ้กระดบัชัDนอยา่งเป็นระบบและต่อเนืQอง 

8.  จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั  
 สอดแทรกในกิจกรรม/กิจวตัรประจาํวนัของ  

 นกัเรียนเพืQอสร้างความคุน้ชินทาํเป็นนิสยัติดตวั 

9.  ตอ้งการนาํหลกัไตรสิกขามาใชแ้กปั้ญหาวนิยั  
 เพราะเป็นการแกไ้ขอยา่งเป็นขัDนตอนสามารถ 

 ปฏิบติัไดจ้ริง 

10.จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอให ้

     นกัเรียน เป็นคนดี มีวนิยั เป็นทีQชืQนชม สามารถ 

     อยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.29 

 

4.48 

 

4.81 

 

 

4.95 

 

 

4.81 

 

 

0.72 

 

0.51 

 

0.40 

 

 

0.22 

 

 

0.40 

มาก 

 

มาก 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

X≥ 3.50 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 4.50 

 

	
X≥ 4.50 

	
	

X≥ 4.50	

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

รวม 4.59 0.53 มากที$สุด X≥ 4.50 ตอ้งการ 
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จากตารางทีQ 4.3  พบวา่   ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีQสุด (X=4.59) ทุกรายการมีความ

ตอ้งการจาํเป็น เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ ตอ้งการนาํหลกัไตรสิกขามาใชแ้กปั้ญหาวนิยั เพราะ

เป็นการแกไ้ขอยา่งเป็นขัDนตอนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉลีQยสูงสุด (X =4.95) รองลงมา คือ มี  

3 รายการ คือ ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพราะตอ้งการสอนบูรณาการเรืQองวนิยัในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัสอดแทรกในกิจกรรม/กิจวตัรประจาํวนัของ

นกัเรียนเพืQอสร้างความคุน้ชินทาํเป็นนิสยัติดตวั และจาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอให้

นกัเรียนเป็นคนดี มีวนิยั เป็นทีQชืQนชม สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีค่าเฉลีQย

เท่ากนั (X=4.81) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด มี 2 รายการ คือ จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง

วนิยันกัเรียน เพืQอพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และตอ้งการรูปแบบ

การเสริมสร้างวนิยั เพืQอใหน้กัเรียนเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาวนิยัดว้ยตนเอง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.29) 

  

1.4 สรุปผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ดงัแสดงในตารางที$ 4.4 

 

ตารางทีQ 4.4  สรุปผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง  

ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน 
 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

1. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการ  
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

2. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการ 
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียน ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

3. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการ 
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครูและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืันฐาน 

4.27 

 

 

4.43 

 

 

4.59 

0.61 

 

 

0.60 

 

 

0.53 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

X≥ 3.50 

 

	
X≥ 3.50 

 

	
X≥ 4.50	

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

รวม 4.43 0.58 มาก X≥ 3.50 ตอ้งการ 
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 จากตารางทีQ 4.4  พบวา่  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

ผูป้กครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.43)  

ทุกรายการมีความตอ้งการจาํเป็น  เมืQอพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่   ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา 

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน มี

ค่าเฉลีQยสูงสุด (X=4.59) รองลงมา คือ ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเองตามความคิดเห็นของผูป้กครอง (X=4.43) ส่วนความตอ้งการจาํเป็นในการ พฒันารูปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองตามความคิดเห็นของนกัเรียนมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด(X=4.27) 

 

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทาง 
พระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ปรากฏผลดงันีI 
 

 รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียทรัพยท์ว ี   ตามแนวทางพระราช 

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ทีQพฒันาขึDนจากการศึกษา วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองใหแ้ก่นกัเรียน แลว้ศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ โดยการวเิคราะห์ หลกัการ ทฤษฎี 

เทคนิควธีิการและงานวจิยัทีQเกีQยวขอ้ง จนไดอ้งคป์ระกอบทีQเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาดา้นวนิยั โดย

ไดด้าํเนินการรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆมาเรียบเรียงและจดักลุ่มเป็นโครงสร้างของรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง โครงสร้างดงักล่าวสามารถแบ่งเป็นขัDนตอนสาํคญั ได ้ 4 ขัDนตอน คือ ความ

ตระหนกั (Awareness) การบริหารจดัการ (Management) การลงมือปฏิบติั (Action) และการ

ประเมินผล (Evaluation) โดยกาํหนดวตัถุประสงคเ์พืQอเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียน 3 ดา้น คือ 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว ผลการพฒันารูปแบบปรากฏดงัขอ้ทีQ 

2.1- 2.2 ดงันีD  
 

2.1 ผลการยกร่างโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี 
ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา แสดงรายละเอยีด ดงันีI 
 

2.1.1 ผลการยกร่างโครงสร้างรูปแบบ โดยภาพรวม มดีงันีI 

ผลจากการศึกษากรอบแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี ไดน้าํมาปรับประยกุตใ์ชก้าํหนดกรอบ 

โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ไดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบโดยรวม 

4 ขัDนตอน ไดแ้ก่ ความตระหนกั (Awareness) การบริหารจดัการ (Management) การลงมือปฏิบติั 

(Action) และการประเมินผล (Evaluation) ทีQมีความสมัพนัธ์และเชืQอมโยงกนัเป็นวงจร โดยใช ้

กระบวนการมีส่วนร่วม ดงัแสดงในภาพทีQ 4.1  
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ภาพทีQ 4.1  โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

 

2.1.2 ผลการปรับปรุงโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนอง โดยภาพรวม 

จากการปรับโครงสร้างของรูปแบบโดยภาพรวม   ไดอ้งคป์ระกอบยอ่ยของรูปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ซึQ งมีองคป์ระกอบทีQสาํคญัแบ่งออกเป็น 4 ขัDนตอน ไดแ้ก่ ขัDนตอนทีQ 1 

ความตระหนกั ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั และขัDนตอนทีQ 4 การ

ประเมินผล นาํองคป์ระกอบยอ่ยทัDง 4 ขัDนตอน มาจดัเรียงใหเ้ชืQอมโยงสมัพนัธ์ต่อเนืQองกนัเป็นหนึQง

เดียวดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีหลกัการสาํคญัของการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนืQอง

ทีQจะตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกนั คือ ระดบัชัIนเรียน ไดแ้ก่ การบูรณาการสอนในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ระดบัโรงเรียน/ทุกระดบัชัIน ไดแ้ก่ 

โครงการ/กิจกรรม การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา และกิจกรรมตามนโยบายทีQโรงเรียนกาํหนด 

ระดบัครอบครัว ชุมชน ไดแ้ก่ ความร่วมมือของผูป้กครอง ชุมชน และผูที้Qมีส่วนเกีQยวขอ้ง ไดรู้ปแบบ

ภาพรวมทีQสมบูรณ์เรียกวา่ “รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และองคป์ระกอบของรูปแบบโดยภาพรวม ส่งผลร่วมกนั

ใหเ้กิดการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดั

ระเบียบแถว ดงัแสดงในภาพทีQ 4.2  
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ภาพทีQ 4.2  โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง โดยภาพรวมทีQสมบูรณ์ 

 

2.1.3 ผลการปรับปรุงรายละเอยีดของรูปแบบย่อยแต่ละขัIนตอน ก่อนนําไปใช้จริง มดีงันีI 

รายละเอียดของรูปแบบยอ่ยทีQไดป้รับปรุงแลว้ ซึQ งเหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชป้ฏิบติั 

ประกอบดว้ย 1) ความตระหนกั 2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั และ 4) การประเมินผล  

ดงัแสดงในภาพทีQ 4.3 - 4.6  
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ภาพทีQ 4.3  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั 

 

 

 

 

ขัIนตอนที$ 1 ความตระหนกั (Awareness) 

จุดเริQมตน้ 

กาํหนดเป้าประสงค/์

สภาพปัญหา 

นาํความรู้สู่การปฏิบตั ิ

• เลอืกแนวทางในการตดัสินใจ 

ไมเ่หมาะสม 

• แตง่ตัDงคณะทาํงาน / มอบหมายงาน 

• วางแผนแนวทางแกปั้ญหา 

Øระดบัสถานศึกษา 

Øระดบัเครือขา่ยความร่วมมอื 

• แลกเปลีQยนเรียนรู้ / PLC  

 

• ประชมุสร้างความ  

เขา้ใจเกีQยวกบัวนิยั 

ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ เหมาะสมและเป็นไปได ้

• ระดมสมองกาํหนด

ปัญหาวนิยันกัเรียน 

 

ตรวจสอบและทบทวน 

ครู บคุลากร 

นกัเรียน 

ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 
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ภาพทีQ 4.4  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ 

 

ขัIนตอนที$ 2 การบริหารจดัการ (Management) 

จากขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั 

กาํหนดทรัพยากร 

รูปแบบการปฏิบตั ิ

• การบรูณาการการเรียนการสอนทกุกลุม่สาระ 

• การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

• การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 

• การจดัทาํโครงงานเพืQอเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน 

• กลัยาณมติร / ดแูลสนบัสนุนใกลช้ดิ 

 
 ตรวจสอบและทบทวน 

ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 3 การลงมอืปฏิบตั ิเหมาะสมและเป็นไปได ้

ไมเ่หมาะสม 

• ครู บคุลากร 

• การจดัการเรียนการสอน 

• นกัเรียน 

 

ครู บคุลากร 
พฒันาครู บคุลากร 

แลกเปลีQยนเรียนรู้ / PLC 

การจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 

การสอนแบบบรูณาการ 

 

การจดัการ 

เรียนการสอน 

นกัเรียน 
ชีDแจงการจดัการเรียนการสอน 

จดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 

สภาพแวดลอ้ม 

 

บรรยากาศ 

สิQงแวดลอ้ม 

การดาํเนินการ 
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ภาพทีQ 4.5  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั 

 

ขัIนตอนที$ 3 การลงมือปฏิบตั ิ(Action) 

จากขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ 

เตรียมความพร้อม 

 ร่วมกนัลงมอืปฏิบตั ิ

• ครู บคุลากร 

• กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 

• นกัเรียน 

• บรรยากาศและสิQงแวดลอ้ม 

 

• ก่อนการเสริมสร้างวนิยั 

• ระหวา่งการเสริมสรา้งวนิยั 

• หลงัการเสริมสร้างวนิยั 

• ระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาคเรียน 

• AAR (After Action Review) 

 

 ปรับปรุงและพฒันา 

ประเมนิผล 

การบรูณาการสอน 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

 

โครงงานเสริมสร้างวนิยั 

  สรุปผลการปฏิบตั ิ ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 4 การประเมนิผล 

AAR (After Action Review) 

กิจกรรมไตรสิกขา 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 
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ภาพทีQ 4.6  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 4 การประเมินผล  

 

ขัIนตอนที$ 4 การประเมนิผล (Evaluation) 

จากขัDนตอนทีQ 3 การลงมอืปฏิบตั ิ

   กาํหนดวธีิการประเมนิ 

• ก่อนดาํเนินการ 

• ระหวา่งดาํเนินการ 

• หลงัดาํเนินการ 

 

 ดาํเนินการประเมนิผล 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

 ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

 ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

 ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

 ปรับปรุงและพฒันา 

• สรุปผลระหวา่งภาคเรียน 

• สรุปผลปลายภาคเรียน 

 

• กลัยาณมติรนิเทศ 

• AAR (After Action Review 

 

สรุปผลการประเมนิ 

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพืQอปรับปรุง 

ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั 

เพืQอการปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไปอยา่งตอ่เนืQอง 
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2.1.4 ผลการปรับปรุงขัIนตอนและรายละเอยีดของรูปแบบย่อย สําหรับนําไปใช้จริง มดีงันีI 
จากการปรับปรุงขัDนตอนและรายละเอียดของรูปแบบยอ่ย สาํหรับนาํรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนไปใชจ้ริง ปรากฏวา่ มีรายละเอียดดงันีD  

 

รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$ 1 ความตระหนัก (Awareness) มดีงันีI 

1. กาํหนดเป้าประสงค์/สภาพปัญหา ของวนิยันกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ดาํเนินการ ดงันีD  

1.1 ประชุมสร้างความเขา้ใจ เกีQยวกบัวนิยักบัผูที้Qมีส่วนเกีQยวขอ้ง ไดแ้ก่  

1.1.1   ครู บุคลากร  
1.1.2 นกัเรียน  

1.1.3 ผูป้กครอง 
1.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน 

1.2 ระดมสมองกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียน ผลสรุปปัญหาวนิยัทีQตอ้งแกไ้ข ไดแ้ก่  

1.2.1 การแสดงความเคารพ 

1.2.2 ความรับผดิชอบ 

1.2.3 การจดัระเบียบแถว 
2. นําความรู้สู่การปฏบิัต ิดงันีD  

2.1 แต่งตัDงคณะทาํงาน มอบหมายงาน 

2.2 วางแผนแนวทางแกปั้ญหา 
2.2.1 ระดบัสถานศึกษา 
2.2.2 ระดบัเครือข่ายความร่วมมือ 

2.3 แลกเปลีQยนเรียนรู้ / PLC 

2.3.1 ระดบันกัเรียน 

2.3.2 ระดบัผูป้ระกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

2.3.3 ระดบัเครือข่ายความร่วมมือ  ไดแ้ก่   ผูป้กครอง   คณะกรรมการสถาน 

ศึกษา ชุมชน และผูมี้ส่วนเกีQยวขอ้งทุกฝ่าย 

2.4 เลือกแนวทางในการตดัสินใจ 
3. ตรวจสอบและทบทวน ประกอบดว้ย 

ดาํเนินการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบติั ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$  2 การบริหารจดัการ (Management) มดีงันีI 

1. กาํหนดทรัพยากร ประกอบดว้ย  
1.1 ครู บุคลากร 
1.2 การจดัการเรียนการสอน 

1.3 นกัเรียน  

2. การดาํเนินการ ดงันีD   
2.1 ครู บุคลากร 

2.1.1 พฒันาครู บุคลากร ไดแ้ก่ 

1) ประชุมชีDแจงแนวทางการจดัการเรียนการสอน 

2) จดัตัDงทีมงาน มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีQในส่วนทีQเกีQยวขอ้ง 

3) จดัใหมี้การประชุม สมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

4) สนบัสนุนใหค้รู บุคลากร ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
5) เปิดโอกาสใหค้รู ไดมี้การแลกเปลีQยนเรียนรู้ระหวา่งครูกนัเอง 
6) เปิดโอกาสใหค้รูร่วมกนัตรวจสอบและประเมินผล 

7) ปลูกจิตสาํนึกการทาํงานร่วมกนั เพืQอสู่เป้าหมายเดียวกนั 

8) สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บข่าวสารและความรู้จากสืQออยา่งสมํQาเสมอ 

2.1.2 แลกเปลีQยนเรียนรู้ โดยใชห้ลกัการ PLC ไดแ้ก่ 

1) รวมกลุ่มครูทีQมีปัญหา/ความตอ้งการเดียวกนัในการแกปั้ญหา 
2) คน้หาปัญหา ร่วมกนัเสนอพฤติกรรมวนิยัทีQเป็นปัญหา 
3) ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
4) ออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหา 
5) แลกเปลีQยนเสนอแนะ  
6) นาํสู่การปฏิบติั ร่วมกนันิเทศอยา่งกลัยาณมิตร 

7) สะทอ้นผลร่วมกนัสรุปผลการนาํรูปแบบไปใช ้

2.2 การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 

2.2.1 การจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  
2.2.3 การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.3 นกัเรียน ไดแ้ก่ 

2.3.1 ชีDแจงการจดัการเรียนการสอน 
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2.3.2 จดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 
2.4 สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

2.4.1 บรรยากาศ 

2.4.2 สิQงแวดลอ้ม 

3. รูปแบบการปฏบิัต ิประกอบดว้ย 

3.1 การบูรณาการการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2 การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

3.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 
3.4 การจดัทาํโครงงานเพืQอเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน 

3.5 การดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร / สนบัสนุนใกลชิ้ด 

4. ตรวจสอบและทบทวน  ประกอบดว้ย 

ดาํเนินการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบติั ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

 

รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$  3 การลงมือปฏบิัต ิ(Action) มดีงันีI 

1. เตรียมความพร้อม ประกอบดว้ย  

1.1 ครู 
1.1.1 วเิคราะห์หลกัสูตรเพืQอออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1.2 ออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 
1.1.3 จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 

1.1.4 จดัเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมวนิยันกัเรียน จดัหาสืQอต่าง ๆ ทีQเกีQยวขอ้ง 

1.1.5 ใหค้าํปรึกษานกัเรียนในการทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2.1 กาํหนดกิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมประจาํสปัดาห์ กิจกรรมเสริม 

1.2.2 กาํหนดเครืQองมือการประเมินพฤติกรรมวนิยัของครู นกัเรียน 

ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2.3 กาํหนดวธีิการวดัประเมินผล และติดตามผลโครงการ/กิจกรรม 

1.3 นกัเรียน 

1.3.1 ประชุมนกัเรียน ชีDแจงสร้างความตระหนกัและความสาํคญัของวนิยั 

1.3.2 ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัดว้ยตนเอง 
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1.4 บรรยากาศและสิQงแวดลอ้ม 

1.4.1 บรรยากาศ 

1) สร้างบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น เมตตากรุณา 

2) ใหก้ารสนบัสนุน ดูแลใกลชิ้ด มีความเป็นกลัยาณมิตร 

3) กิจกรรมเนน้ความสาํคญัของการร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั 

1.4.2 สิQงแวดลอ้ม 

1) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม จดัทาํป้าย สญัลกัษณ์เกีQยวกบัวนิยั 

2) ปลูกตน้ไม ้สร้างความร่มรืQน สงบ สะอาด ปลอดภยั 

3) อาคารสถานทีQแขง็แรง ปลอดภยั  เพียงพอในการปฏิบติักิจกรรม 

2. ร่วมกนัลงมือปฏบิัต ิไดแ้ก่ 

2.1 การบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 

ประกอบดว้ย 

2.1.1 ขัDนนาํ แนะนาํเริQมชัDนเรียน สอดแทรกเรืQองวนิยั 

2.1.2 ขัDนสอน การใหน้กัเรียนลงมือทาํกิจกรรม 

2.1.3 ขัDนสรุป สรุปองคค์วามรู้ ทกัษะทีQนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั 

2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา ประกอบดว้ย 
2.2.1 การพฒันาขัDนศีล 

2.2.2 การพฒันาขัDนสมาธิ 
2.2.3 การพฒันาขัDนปัญญา 

2.3 การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน 

2.4 AAR(After Action Review)แลกเปลีQยนเรียนรู้ทุกครัD งเมืQอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ย 

3. ประเมนิผล ประกอบดว้ย 
3.1 ก่อนการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยั 
3.2 ระหวา่งการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยั 
3.3 หลงัการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยั 
3.4 ระหวา่งภาคเรียน/ปลายภาคเรียน 

3.5 AAR (After Action Review) ทุกครัD งทีQประเมินผล 

4. สรุปผลการปฏบิัต ิ  เป็นหนา้ทีQของครูผูส้อนทีQตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืQอง   และ 

สรุปผลเมืQอสิDนภาคเรียน นาํไปเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพืQอปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัเป้าประสงคต่์อไป 
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รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$ 4  การประเมนิผล ( Evaluation) มดีงันีI 

1. กาํหนดวธีิการประเมนิ  ประกอบดว้ย  

1.1 ก่อนดาํเนินการ 
1.2 ระหวา่งดาํเนินการ 
1.3 หลงัดาํเนินการ 

2. ดาํเนินการประเมนิผล  วนิยั 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และ 

การจดัระเบียบแถว ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 

2.1 ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนรายบุคคล 

2.2 ประเมินผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

2.3 ประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 

3. สรุปผลการประเมนิ  ในรูปแบบของกลัยาณมิตรและ AAR (After Action Review) 

นาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ โดยใชค้่าสถิติและเปรียบเทียบผลการพฒันา หากไม่สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์

นาํผลการประเมินไปเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัปรับปรุงและพฒันา โดยเริQมทีQความตระหนกั ตามวงจรของ

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองต่อไป 

 

2.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี 
ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา มรีายละเอยีดดงัแสดงในตารางที$ 4.5- 4.9 

 

2.2.1 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$  1 

ความตระหนัก ดงัแสดงในตารางที$ 4.5  
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ตารางทีQ 4.5  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

 X  S.D ความหมาย 
 

X  

 

S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.60 0.55 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.00 0.00 มาก 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.33 0.44 มาก 4.48 0.52 มาก 

  

จากตารางทีQ  4.5   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDงความ 

เหมาะสมและความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก (X=4.33 และ X=4.48) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสม มี 2 รายการ คือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 

และเนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =4.60) รองลงมามี 2 รายการ คือ รูปแบบ

มีองคป์ระกอบครบถว้น และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.40) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ (X=4.00) สาํหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQย

สูงสุดของความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง (X=4.80) รองลงมามี 2 รายการ 

คือ รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น และเนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

(X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม (X=4.20) 

 

2.2.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$ 2  

การบริหารจดัการ ดงัแสดงในตารางที$ 4.6  
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ตารางทีQ 4.6  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  
 

S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.40 0.55 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

รวม 4.45 0.51 มาก 4.48 0.50 มาก 

 

จากตารางทีQ  4.6   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDง

ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก (X=4.45 และ X=4.48) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสมคือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง (X=4.80) 

รองลงมามี 2 รายการ คือ ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัได้

จริง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด  มี 2 รายการ คือ รูปแบบมีความคิดริเริQม

สร้างสรรค ์ และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.20) สาํหรับรายการทีQมี

ค่าเฉลีQยสูงสุดของความเป็นไปได ้ มี 2 รายการ คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ และรูปแบบ

สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =4.80) รองลงมา คือ รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 

(X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด มี 2 รายการ คือ รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ และ 

ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.20) 

 

2.2.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$ 3  

การลงมือปฏบิัต ิดงัแสดงในตารางที$ 4.7  
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ตารางทีQ 4.7  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  

 

S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.20 0.45 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.40 0.55 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.60 0.55 มากทีQสุด 

รวม 4.35 0.43 มาก 4.65 0.50 มากที$สุด 

  

จากตารางทีQ  4.7   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDงความ

เหมาะสมและความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก (X=4.35 และ X=4.65) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสมคือ ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้(X=4.80) รองลงมา 

คือ รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง (X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ รูปแบบมี

โครงสร้างทีQเหมาะสม (X=4.00) สาํหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเป็นไปได ้มี 4 รายการ คือ 

ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม รูปแบบมีองคป์ระกอบ

ครบถว้น และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =4.80) รองลงมา มี 2 รายการ 

คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

(X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด มี 2 รายการ คือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง และ

รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.40) 

 

2.2.4 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$ 4 

การประเมนิผล ดงัแสดงในตารางที$ 4.8 
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ตารางทีQ 4.8  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 4  การประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.00 0.00 มาก 4.40 0.55 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.40 0.55 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

รวม 4.45 0.42 มาก 4.48 0.51 มาก 

 

จากตารางทีQ  4.8   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 4 การประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDงความ

เหมาะสมและความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก (X=4.45 และ X=4.48) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสม มี 3 รายการ คือ รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 

รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.80) 

รองลงมา มี 2 รายการ คือ รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  

มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =4.40) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 

(X=4.00) สาํหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเป็นไปได ้มี 2 รายการ คือ รูปแบบสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดจ้ริง และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.80) ส่วนรายการทีQมี

ค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ (X=4.20) 

 

2.2.5 สรุปผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน 

โรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

ปรากฏวา่ในรูปแบบ   มีองคป์ระกอบสาํคญั  4  ขัDนตอน  ทีQเชืQอมโยงและสมัพนัธ์กนั 

โดยเริQมจาก 1) ความตระหนกั 2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั และ 4) การประเมินผล  

ดว้ยหลกัการของการมีส่วนร่วมในทุกขัDนตอน ไดรู้ปแบบการดาํเนินงานทีQสอดคลอ้งต่อเนืQองกนัเป็น 
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วฏัจกัรทีQส่งผลร่วมกนัต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว ซึQ งไดรั้บการตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปไดข้องโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองจากผูท้รงคุณวฒิุ ผลการตรวจ 

สอบปรากฏ ดงัแสดงในตารางทีQ 4.9  

 

 ตารางทีQ 4.9 สรุปผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

                     ในตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.30 0.47 มาก 4.50 0.51 มากทีQสุด 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.25 0.44 มาก 4.45 0.51 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.50 0.51 มากทีQสุด 4.60 0.50 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.65 0.49 มากทีQสุด 4.50 0.51 มากทีQสุด 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.15 0.37 มาก 4.35 0.49 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.35 0.49 มาก 4.55 0.51 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.50 0.51 มากทีQสุด 4.70 0.47 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.45 0.51 มาก 4.50 0.51 มากทีQสุด 

รวม 4.39 0.47 มาก 4.52 0.50 มากที$สุด 

 

 จากตารางทีQ  4.9   ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ 

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม มีความเหมาะสม  

อยูใ่นระดบัมาก (X=4.39) และความเป็นไปได ้ อยูใ่นระดบัมากทีQสุด (X=4.52) เมืQอพิจารณาเป็น

รายการ พบวา่ รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบยอ่ยมี

ความเชืQอมโยงต่อเนืQอง (X=4.65) และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง (X=4.70) ส่วนรายการทีQมี

ค่าเฉลีQยต ํQาสุดทัDงความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ (X=4.15 

และ X=4.35) 

 

3. ผลการเปรียบเทยีบการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี ตาม
แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และ

การจดัระเบียบแถว รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที$ 4.10 - 4.12 
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ตารางทีQ 4.10  ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ด้านการแสดงความเคารพ  จาก 

    การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใช ้

     รูปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. ไหวพ้อ่แม่ ก่อนมาโรงเรียนและ 

     กลบับา้น 

3.88 0.87 มาก 4.56 0.73 มากทีQสุด  

2. ไหวค้รูและกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” 

     เมืQอเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน 

4.10 0.69 มาก 4.59 0.53 มากทีQสุด  

3. ไหวค้รูพร้อมกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ 

     ทัDงเวลามาและเวลากลบั 

3.80 0.80 มาก 4.84 0.39 มากทีQสุด  

4. พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ 3.39 0.56 ปานกลาง 4.02 0.76 มาก  

5. กิริยามารยาทอ่อนนอ้มไม่กา้วร้าว 

    ต่อครู ผูใ้หญ่ และผูอื้Qน 

3.75 0.73 มาก 4.17 0.40 มาก  

6. เมืQอเดินสวนครู บุคคลทีQเคารพครัD งแรก 

    หยดุยนืตรงและกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ 

3.45 0.76 ปานกลาง 4.08 0.68 มาก  

7. เมืQอเดินสวนครู ผูที้QทีQเคารพครัD งต่อๆมา 

    หยดุยนืตรงใหผู้ที้Qเคารพผา่นไปก่อน 

3.48 0.63 ปานกลาง 4.47 0.78 มาก  

8. เมืQอเดินแซงครูกล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ 

    ครับ” และเดินกม้หลงัเลก็นอ้ย 

3.45 0.73 ปานกลาง 4.21 0.53 มาก  

9. เมืQอรับของจากผูใ้หญ่ ไหวพ้ร้อมกล่าว 

    “ขอบคุณค่ะ/ครับ”  

3.55 0.71 มาก 4.86 0.35 มากทีQสุด  

10. ไหวผู้ที้Qเคารพดว้ยการประนมมือคอ้ม 

      ศีรษะลง หวัแม่มือจรดปลายจมูก 

3.96 0.78 มาก 4.68 0.50 มากทีQสุด  

11. ไหวพ้ระ ผูที้Qเคารพ บุคคลทัQวไป ได ้

      ถูกตอ้งตามวฒันธรรมไทย 

4.46 0.50 มาก 4.74 0.44 มากทีQสุด  

12. นัQงสมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบก่อนเขา้ 

      เรียน 

3.97 0.81 มาก 4.79 0.41 มากทีQสุด  

13. เมืQอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าว 

      ขออนุญาตครู 

3.91 0.76 มาก 4.91 0.29 มากทีQสุด  

14. ไม่พดูคุย เล่น ในขณะทีQครูกาํลงัสอน 3.44 0.73 ปานกลาง 4.48 0.63 มาก  

 

  



	

	

188	

ตารางทีQ 4.10  (ต่อ) 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

15. เมืQอมีขอ้สงสยัขณะครูสอนยกมือ 

      ขออนุญาตก่อนถาม 

3.35 0.70 ปานกลาง 4.36 0.54 มาก  

16. ถา้มาชา้เมืQอจะเขา้ร่วมกิจกรรม กล่าว 

     “ขออนุญาตค่ะ/ครับ”  

3.36 0.66 ปานกลาง 4.43 0.78 มาก  

17. เชืQอฟังและปฏิบติัตามคาํสัQงสอน 

      ของครู 

3.22 0.53 ปานกลาง 4.44 0.50 มาก  

รวม 3.68 0.70 มาก 4.51 0.54 มากที$สุด -18.154* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112  

 

จากตารางทีQ  4.10   ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน   ดา้นการแสดง 

ความเคารพ   จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา โดยการสงัเกตของครู มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=3.68) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยระหวา่ง 3.22 - 4.46 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ ไหวพ้ระ ผูที้Qเคารพ บุคคลทัQวไปไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมไทย (X=4.46) 

รองลงมา คือ ไหวค้รูและกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” เมืQอเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน (X=4.10) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ เชืQอฟังและปฏิบติัตามคาํสัQงสอนของครู (X=3.22) 

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีQสุด (X =4.51) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยระหวา่ง 4.02 - 4.91 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ เมืQอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู (X=4.91) รองลงมา 

คือ เมืQอรับของจากผูใ้หญ่ไหวพ้ร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” (X=4.81) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด 

คือ พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ (X=4.02) 

 ผลการเปรียบเทียบการมีวนิยัของนกัเรียนดา้นการแสดงความเคารพ หลงัจากการใชรู้ปแบบ 

 ครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั.05 (t = -18.15 ; P <. 05) 
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ตารางทีQ 4.11  ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ด้านความรับผดิชอบ  จากการใช ้

     รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบ 

    ครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามทีQโรงเรียน 

    กาํหนดในแต่ละวนั 

3.55 0.81 มาก 4.55 0.53 มากทีQสุด  

2. รับผดิชอบต่อหนา้ทีQทีQไดรั้บมอบหมาย 4.10 0.69 มาก 4.50 0.54 มากทีQสุด  

3. ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะทีQถูกตอ้ง  

    เช่น การอาบนํDา แปรงฟัน ลา้งมือ 

3.40 0.71 ปานกลาง 3.95 0.77 มาก  

4. สวมใส่เสืDอผา้ รองเทา้ สะอาดเรียบร้อย 3.38 0.71 ปานกลาง 4.30 0.91 มาก  

5. ส่งการบา้นตามเวลาทีQกาํหนด 4.43 0.52 มาก 4.48 0.50 มาก  

6. ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดต้ามเวลา 3.37 0.73 ปานกลาง 4.44 0.80 มาก  

7. ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย 3.28 0.59 ปานกลาง 4.38 0.51 มาก  

8. ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วม 

     กิจกรรมหนา้เสาธง 

3.56 0.77 มาก 4.95 0.23 มากทีQสุด  

9. ร่วมมือทาํงานกบักลุ่มอยา่งเตม็ทีQ 3.42 0.72 ปานกลาง 4.35 0.89 มาก  

10. เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัD ง 3.68 0.80 มาก 4.87 0.34 มากทีQสุด  

11. ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาด 

      ของโรงเรียน ชัDนเรียน 

4.43 0.50 มาก 4.58 0.53 มากทีQสุด  

12. ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของ 

      โรงเรียน 

3.61 0.81 มาก 4.68 0.52 มากทีQสุด  

13. เขา้เรียนตามตารางและตามทีQครู 

      นดัหมาย 

3.99 0.78 มาก 4.51 0.50 มากทีQสุด  

14. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทีQใหไ้วก้บัครู 3.55 0.67 มาก 3.81 0.77 มาก  

15. ช่วยทาํงานบา้น เช่น กวาดบา้น ถูบา้น 

      ลา้งชาม ฯลฯ 

3.36 0.71 ปานกลาง 3.69 0.68 มาก  

16. เคารพเชืQอฟังผูป้กครอง และปฏิบติัตาม 3.51 0.83 มาก 4.79 0.47 มากทีQสุด  

17. ร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนทุกครัD ง 

      ทีQมีโอกาส 

3.55 0.68 มาก 4.56 0.69 มากทีQสุด  

รวม 3.66 0.71 มาก 4.43 0.60 มาก -20.363* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112 
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จากตารางทีQ   4.11   ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน   ดา้นความรับ 

ผดิชอบ จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง

พฒันา โดยการสงัเกตของครู มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นความรับผดิชอบ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=3.66) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยระหวา่ง 3.28 - 4.43 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ ส่งการบา้นตามเวลาทีQกาํหนด ดูแลและช่วยกนัรักษาความ

สะอาดของโรงเรียน ชัDนเรียน มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.43) รองลงมา คือ รับผดิชอบต่อหนา้ทีQทีQไดรั้บ

มอบหมาย (X=4.10) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย(X=3.28) 

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นความรับผดิชอบ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=4.43) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยระหวา่ง 3.69 - 4.95 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง (X=4.95) รองลงมา 

คือ เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัD ง (X=4.87) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ ช่วยทาํงานบา้น 

เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ (X=3.69) 

 ผลการเปรียบเทียบการมีวนิยัของนกัเรียน ดา้นความรับผดิชอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

ครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -20.36 ; P <. 05) 

 

ตารางทีQ 4.12  ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ด้านการจดัระเบียบแถว จากการ 

     ใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1  และหลงัการใช ้

     รูปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง 3.79 0.69 มาก 4.56 0.50 มากทีQสุด  

2. เขา้แถวหนา้เสาธง แยกตามชัDนเรียน  

    เป็นระเบียบเรียบร้อย  

3.61 0.74 มาก 4.64 0.48 มากทีQสุด  

3. เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไป 

    รับประทานอาหารกลางวนั 

3.93 0.62 มาก 4.94 0.24 มากทีQสุด  

4. เขา้แถวซืDอของเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    เรียงตามลาํดบัก่อนหลงั ไม่แซงคิว 

3.46 0.72 ปานกลาง 4.45 0.60 มาก  

5. หลงัรับประทานอาหารเดินแถวเป็น 

    ระเบียบนาํภาชนะไปลา้ง 

3.66 0.77 มาก 4.63 0.49 มากทีQสุด  

6. เขา้แถวรับบริการตามลาํดบัก่อนหลงั 3.41 0.61 ปานกลาง 4.30 0.78 มาก  
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ตารางทีQ 4.12  (ต่อ) 

  	

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

7. เดินแถวเขา้ชัDนเรียนเป็นระเบียบ 

    เรียบร้อย 

3.67 0.85 มาก 4.74 0.44 มากทีQสุด  

8. เดินเป็นแถวเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็น 

    ระเบียบ 

3.46 0.66 ปานกลาง 4.09 0.70 มาก  

9. ไม่พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว 3.33 0.65 ปานกลาง 3.95 0.72 มาก  

10. ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั 3.55 0.78 มาก 4.79 0.41 มากทีQสุด  

11. เมืQอไปเรียนวชิาอืQน ตัDงแถวหนา้หอ้ง 

      เป็นระเบียบก่อนเดินแถว 

3.48 0.70 ปานกลาง 4.43 0.50 มาก  

12. เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบ 

      เรียบร้อย 

4.35 0.48 มาก 4.42 0.59 มาก  

13. ถอดและวางรองเทา้หนา้หอ้งเป็น 

      ระเบียบเรียบร้อย 

3.45 0.61 ปานกลาง 4.44 0.50 มาก  

14. ขึDน-ลงรถ ยนืเป็นแถวเรียงลาํดบั 

      ก่อนหลงัเป็นระเบียบ 

3.63 0.72 มาก 4.75 0.43 มากทีQสุด  

รวม 3.63 0.68 มาก 4.51 0.53 มากที$สุด -21.819* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112 

 

จากตารางทีQ 4.12 ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นการจดัระเบียบ 

แถว จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

โดยการสงัเกตของครู มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=3.63) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยระหวา่ง 3.33 - 4.35 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย (X=4.35) รองลงมา คือ เดินแถว

เป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวนั (X=3.93) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ ไม่

พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว (X=3.33) 

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีQสุด (X =4.51) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยระหวา่ง 3.95 - 4.94 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวนั (X =4.94) 
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รองลงมา คือ ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั (X=4.79) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ ไม่

พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว (X=3.95) 

 ผลการเปรียบเทียบการมีวนิยัของนกัเรียน ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัจากการใช้

รูปแบบครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -21.82 ; 

P <. 05) 

 

4. ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขัIน

พืIนฐาน ที$มต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ 

พฒันา รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที$ 4.13 - 4.19	
 

ตารางทีQ 4.13  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

       ด้านความตระหนัก หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแขง็ 

    ปัจจยัภายใน/ภายนอกทีQมีผลต่อวนิยั 

    ของนกัเรียน 

3.71 0.73 มาก 4.50 

 

0.65 มากทีQสุด  

2. การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้ง 

    กบัความตอ้งการจาํเป็นของครู 

3.86 0.77 มาก 4.86 0.36 มากทีQสุด  

3. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีQยวกบั 

    ความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง 

3.79 0.80 มาก 4.57 0.65 มากทีQสุด  

4. การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ย 

    กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

3.57 0.65 มาก 4.00 0.78 มาก  

5. การแต่งตัDงคณะทาํงาน การมอบ 

    หมายหนา้ทีQผูรั้บผดิชอบ 

3.71 0.61 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

6. การวางแผนแนวทางแกปั้ญหา 

    ครอบคลุมทัDงระดบัโรงเรียน เครือข่าย 

3.50 0.52 มาก 4.50 0.65 มากทีQสุด  

7. การแลกเปลีQยนเรียนรู้ ร่วมทบทวน  

    การดาํเนินงานในรูปแบบ PLC 

3.86 0.77 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

รวม 3.71 0.69 มาก 4.49 0.59 มาก -15.149* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 
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 จากตารางทีQ 4.13  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านความตระหนัก มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.71) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.50 - 3.86 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดมี 2 รายการ คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น

ของครู และการแลกเปลีQยนเรียนรู้ ร่วมทบทวนการดาํเนินงานในรูปแบบ PLC มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

(X=3.86) รองลงมา คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีQยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง (X =3.79) 

ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุดคือ การวางแผนแนวทางแกปั้ญหาครอบคลุมทัDงระดบัโรงเรียน เครือข่าย  

(X=3.50) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.49) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 4.00-4.86 รายการ

ทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของครู (X =4.86) 

รองลงมา คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีQยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง (X=4.57) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

(X=4.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านความตระหนัก หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD ง 

ทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -15.15 ; P <. 05) 

 

ตารางทีQ 4.14  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

       ด้านการบริหารจดัการ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การกาํหนดทรัพยากร การดาํเนินการ 

    รูปแบบการปฏิบติั   

3.71 0.47 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

2. การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบ 

    ก่อนมอบหมายงานใหป้ฏิบติั 

3.50 0.52 มาก 4.57 0.65 มากทีQสุด  

3. การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียน 

    การสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.57 0.51 มากทีQสุด 4.64 0.50 มากทีQสุด  

4. การกาํหนดโครงการ/กิจกรรม 

    ระยะเวลาในการดาํเนินการ 

4.50 0.65 มากทีQสุด 4.57 0.51 มากทีQสุด  
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ตารางทีQ 4.14  (ต่อ) 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X \ S.D ความหมาย 
 

X  
 

 

S.D ความหมาย 

5. การชีDแจงนกัเรียนเกีQยวกบัการจดัการ 

    เรียนการสอนและการทาํโครงงาน 

3.57 0.76 มาก 4.64 0.50 มากทีQสุด  

6. การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีQเอืDอต่อ 

    การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.14 0.95 มาก  

7. การดาํเนินการตรวจสอบและทบทวน 

    ความถูกตอ้งของรูปแบบการปฏิบติั 

    ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

3.50 0.52 มาก 4.29 0.73 มาก  

รวม 3.77 0.49 มาก 4.48 0.62 มาก -10.654* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

 จากตารางทีQ 4.14  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านการบริหารจดัการ มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัมาก (X =3.77) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.00 - 4.57 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีQผูเ้รียนเป็นสาํคญั (X =4.57) 

รองลงมา คือ การกาํหนดโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาในการดาํเนินการ (X=4.50) ส่วนรายการทีQมี

ค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีQเอืDอต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง (X=3.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.48) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 4.14 - 4.64 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีQผูเ้รียนเป็น

สาํคญั และการชีDแจงนกัเรียนเกีQยวกบัการจดัการเรียนการสอน และการทาํโครงงาน  มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

(X=4.64) รองลงมา มี 2 รายการ คือ การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบก่อนมอบหมายงานใหป้ฏิบติั 

และการกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดาํเนินการ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.57) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด   คือ   การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีQเอืDอต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

(X=4.14) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านการบริหารจดัการ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

ครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -10.65 ; P <. 05) 
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ตารางทีQ 4.15  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

       ด้านการลงมือปฏบิัต ิหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียน 3.50 0.52 มาก 4.57 0.51 มากทีQสุด  

2. การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา 

   (CIPPA MODEL) 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.36 0.50 มาก  

3. การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกั 

    ไตรสิกขา 

3.50 0.52 มาก 4.79 0.43 มากทีQสุด  

4. การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการ 

    เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.07 0.27 มาก 4.71 0.47 มากทีQสุด  

5. บรรยากาศของความรักความอบอุ่น 

    ดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร 

4.00 0.39 มาก 4.64 0.50 มากทีQสุด  

6. การทบทวนพดูคุยเมืQอจบแต่ละ 

    กิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR  

    (After Action Review) 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.00 0.39 มาก  

7. การนิเทศ ติดตาม การดาํเนินงาน 

    ต่อเนืQอง 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.36 0.50 มาก  

รวม 3.44 0.24 ปานกลาง 4.49 0.47 มาก -37.670* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

 จากตารางทีQ 4.15  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านการลงมือปฏบิัต ิมีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X=3.44) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.00 - 4.07 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ (X=4.07) รองลงมา คือ บรรยากาศของความรักความอบอุ่น ดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร   

(X=4.00) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด มี 3 รายการ คือ การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA 

MODEL) การทบทวนพดูคุยเรืQองเมืQอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR (After Action Review) 

และการนิเทศติดตามการดาํเนินงาน มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=3.00) 
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 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.49) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 4.00 - 4.79 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา (X=4.79) รองลงมา คือ 

การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X=4.71) ส่วนรายการทีQ

มีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การทบทวนพดูคุยเรืQองเมืQอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR (After Action 

Review) (X=4.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านการลงมือปฏบิัต ิหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD ง

ทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -37.67 ; P <. 05) 

 

ตารางทีQ 4.16  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

      ด้านการประเมนิผล หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบ 3.00 0.00 ปานกลาง 4.07 0.27 มาก  

2. การประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ 3.00 0.00 ปานกลาง 4.14 0.53 มาก  

3. การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ 3.50 0.52 มาก 4.57 0.51 มากทีQสุด  

4. การประเมินผลระดบัโครงการ/ 

    กิจกรรม 

3.50 0.52 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

5. การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 3.50 0.52 มาก 3.71 0.47 มาก  

6. การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงการ 

    ดาํเนินงานใหเ้หมาะสมยิQงขึDน 

3.07 0.27 ปานกลาง 4.07 0.27 มาก  

7. การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 

    และรายงานผลแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง 

3.50 0.52 มาก 4.79 0.43 มากทีQสุด  

รวม 3.30 0.33 ปานกลาง 4.27 0.43 มาก -14.852* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

 จากตารางทีQ 4.16  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านการประเมนิผล มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

รวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (X=3.30) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.00 - 3.50 
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รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 4 รายการ คือ การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ การประเมินผลระดบั

โครงการ/กิจกรรม การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน และการสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและ

รายงานผลแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=3.50) รองลงมา คือ การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุง

การดาํเนินงานใหเ้หมาะสมยิQงขึDน (X=3.07) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด มี 2 รายการ คือ การ

ประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบ และการประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =3.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.27) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.71 - 4.79 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง(X =4.79)

รองลงมา คือ การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ (X=4.57) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การ

ประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน (X =3.71) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านการประเมนิผล หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD ง

ทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -14.85 ; P <. 05) 

 

ตารางทีQ  4.17  สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

                       ในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 
 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. ความตระหนกั 3.71 0.69 มาก 4.49 0.59 มาก -15.149* 

2. การบริหารจดัการ 3.77 0.49 มาก 4.48 0.62 มาก -10.654* 

3. การลงมือปฏิบติั 3.44 0.24 ปานกลาง 4.49 0.47 มาก -37.670* 

4. การประเมินผล 3.30 0.33 ปานกลาง 4.27 0.43 มาก -14.852* 

รวม 3.55 0.59 มาก 4.43 0.58 มาก -26.917* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

จากตารางทีQ 4.17 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มีดงันีD  

สรุปผลผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูใน 4 องคป์ระกอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

ครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=3.55) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยู่

ระหวา่ง 3.30 - 3.77 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การบริหารจดัการ (X=3.77) รองลงมา คือ  ความ

ตระหนกั (X=3.71) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การประเมินผล (X=3.30) 



	

	

198	

สรุปผลผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ใน 4 องคป์ระกอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

ครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=4.43) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยู่

ระหวา่ง 4.27 - 4.49 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ ความตระหนกั และการลงมือปฏิบติั  

มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.49) รองลงมา คือ  การบริหารจดัการ (X=4.48) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ 

การประเมินผล (X=4.27) 

สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ใน 4 องคป์ระกอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

ครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -26.92 ; P <. 05) 

  

ตารางทีQ 4.18  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน  ทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

    ในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกั 

    ไตรสิกขา 

3.21 0.43 ปานกลาง 4.17 0.46 มาก  

2. การทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 

    ดว้ยตนเอง 

3.52 0.68 มาก 4.72 0.59 มากทีQสุด  

3. การสอนเรืQองวนิยัสอดแทรกในกลุ่ม 

    สาระการเรียนรู้ 

3.42 0.74 ปานกลาง 4.28 0.56 มาก  

4. การมีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหา 

    วนิยันกัเรียน 

3.60 0.76 มาก 4.78 0.42 มากทีQสุด  

5. พฤติกรรมทีQไม่พึงประสงคข์อง 

    นกัเรียนลดลง 

3.50 0.60 มาก 4.68 0.47 มากทีQสุด  

6. พฤติกรรมทีQพึงประสงคข์องนกัเรียน 

     เพิQมขึDน 

3.65 0.85 มาก 4.76 0.43 มากทีQสุด  

7. การเรียนรู้เรืQองวนิยัจากการปฏิบติัจริง 3.42 0.65 ปานกลาง 4.31 0.50 มาก  

8. การมีความรับผดิชอบในการเรียน 3.48 0.77 ปานกลาง 4.25 0.43 มาก  

9. การไหวแ้สดงความเคารพไดถู้กตอ้ง 

    สวยงามตามวฒันธรรมไทย 

3.56 0.61 มาก 4.67 0.69 มากทีQสุด  

10. การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.58 0.77 มาก 4.75 0.61 มากทีQสุด  

11. การซืDอของต่อแถวเรียงตามลาํดบั 

      ก่อนหลงั 

3.55 0.73 มาก 4.79 0.41 มากทีQสุด  
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ตารางทีQ 4.18  (ต่อ) 

  

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

12. การชีDแจงการจดัการเรียนการสอน 

      ทีQเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

3.42 0.70 ปานกลาง 4.48 0.55 มาก  

13. การนาํความรู้ทีQไดไ้ปใชใ้น 

      ชีวติประจาํวนัได ้

3.50 0.76 มาก 4.56 0.50 มากทีQสุด  

14.การเรียนรู้เพืQอพฒันาตนเองใหเ้ป็นคน 

      มีวนิยัในตนเองอยา่งมีความสุข 

3.52 0.67 มาก 4.50 0.50 มากทีQสุด  

15. การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแล 

     ใกลชิ้ดจากครู 

4.51 0.75 มากทีQสุด 4.96 0.21 มากทีQสุด  

รวม 3.56 0.70 มาก 4.58 0.49 มากที$สุด -22.313* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112 

 

จากตารางทีQ 4.18 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน ทีQมีต่อรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มีดงันีD  

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=3.56) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.21 - 4.51 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู (X=4.51) รองลงมา 

คือ พฤติกรรมทีQพึงประสงคข์องนกัเรียนเพิQมขึDน (X=3.65) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การจดั

โครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา (X=3.21) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีQสุด (X=4.58) เมืQอพิจารณาเป็นรายการพบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง4.17-4.96 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู (X=4.96) รองลงมา 

คือ การซืDอของต่อแถวเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั (X=4.79) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การจดั

โครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา (X=4.17) 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 

พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -22.31 ; P <. 05) 
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ตารางทีQ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง  ทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

    ในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การประชุมชีDแจงแนวทางการ 

    เสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน 

3.80 0.80 มาก 3.84 0.78 มาก  

2. การจดัการเรียนการสอนของครู 3.41 0.68 ปานกลาง 3.89 0.79 มาก  

3. การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 3.55 0.70 มาก 4.55 0.50 มากทีQสุด  

4. บุตรหลานไหวก่้อนมาโรงเรียนและ 

    กลบัจากโรงเรียน 

3.51 0.55 มาก 4.60 0.49 มากทีQสุด  

5. บุตรหลานตืQนเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ 3.58 0.62 มาก 4.68 0.47 มากทีQสุด  

6. บุตรหลานช่วยทาํงานบา้นทีQทุกอยา่ง 

    ทีQสามารถทาํได ้เช่น กวาดบา้น ถูบา้น 

    ลา้งชาม ฯลฯ 

3.31 0.71 ปานกลาง 4.49 0.50 มาก  

7. บุตรหลานรู้จกัการรอคอย การซืDอของ 

    เรียงตามลาํดบัก่อนหลงั 

3.32 0.60 ปานกลาง 4.46 0.50 มาก  

8. บุตรหลานเอาใจใส่รับผดิชอบ 

    ในการเรียน 

3.26 0.60 ปานกลาง 4.44 0.52 มาก  

9. บุตรหลานดูแลเอาใจใส่สุขภาพของ 

    ตนเอง 

3.41 0.60 ปานกลาง 4.28 0.59 มาก  

10. บุตรหลานพดูสุภาพ ไม่กา้วร้าว 3.64 0.83 มาก 4.56 0.50 มากทีQสุด  

11. บุตรหลานเคารพเชืQอฟังผูป้กครอง 3.53 0.72 มาก 4.49 0.50 มาก  

12. บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของ 

      โรงเรียนทุกครัD ง 

4.51 0.50 มากทีQสุด 4.58 0.50 มากทีQสุด  

13. การมีส่วนร่วมกาํหนดปัญหาวนิยัของ 

      บุตรหลาน 

3.52 0.73 มาก 4.35 0.48 มาก  

รวม 3.56 0.66 มาก 4.40 0.55 มาก -17.087* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 84 

 

จากตารางทีQ 4.19 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง ทีQมีต่อรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มีดงันีD  
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ 

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=3.56) เมืQอพิจารณาเป็นรายการพบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.26-4.51 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัD ง (X=4.51) รองลงมา คือ 

การประชุมชีDแจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน (X=3.80) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ 

บุตรหลานเอาใจใส่รับผดิชอบในการเรียน (X=3.26) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.40) เมืQอพิจารณาเป็นรายการพบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.84- 4.68 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ บุตรหลานตืQนเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ (X=4.68) รองลงมา คือ บุตรหลาน

ไหวก่้อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียน (X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การประชุม

ชีDแจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน (X=3.84) 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 กบัครัD ง 

ทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t = -17.09 ; P <. 05) 

 

ตารางทีQ  4.20  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน  ทีQมีต่อ 

      รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ1 และหลงัการใชรู้ปแบบ 

     ครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การรับทราบแผนการดาํเนินงาน 

    การเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

    นกัเรียน 

3.57 0.53 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ 

    ดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

4.00 0.00 มาก 4.86 0.38 มากทีQสุด  

3. นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้Qนได ้

    ถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

3.00 0.00 ปานกลาง 3.57 0.53 มาก  

4. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน 3.29 0.76 ปานกลาง 3.57 0.53 มาก  

5. การเดินแถวของนกัเรียนเป็นระเบียบ 

    เรียบร้อย 

3.57 0.53 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

6. ความมุ่งมัQน ตัDงใจของผูบ้ริหาร และครู 3.57 0.79 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

7. การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 3.71 0.76 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  
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ตารางทีQ 4.20  (ต่อ) 

 
 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

8. ระบบการนิเทศติดตามการดาํเนินงาน 

    การเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียน 

3.57 0.53 มาก 3.86 0.38 มาก  

9. การนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุง พฒันา 

    การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั 

4.43 0.53 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

10. การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั 

      นกัเรียนมีประสิทธิภาพ 

4.43 0.53 มาก 4.57 0.79 มากทีQสุด  

รวม 3.71 0.50 มาก 4.33 0.53 มาก -7.411* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 6 

 

จากตารางทีQ  4.20  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDน 

พืDนฐานทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา  

มีดงันีD  

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลงัจากการ 

ใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X=3.71) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่  

มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.00 - 4.43 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การนาํผลมาใชใ้นการ

ปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั และการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนมี

ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.43) รองลงมา คือ ระบบการนิเทศติดตามการดาํเนินงานการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน (X=4.14) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ นกัเรียนแสดงความ

เคารพต่อผูอื้Qนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย (X=3.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลงัจากการ 

ใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.33) เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่  

มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.57 - 4.86 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนิน 

งานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน (X=4.86) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด มี 2 รายการ คือ นกัเรียน

แสดงความเคารพต่อผูอื้Qนถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย และนกัเรียนมีความรับผดิชอบในการ

เรียน มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=3.57) 
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลงัจากการ

ใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 พบวา่ มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 (t=-7.41 

;P<. 05) 



	

	

บทที$ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัครั* งนี* มี วตัถุประสงค์เพื$อ สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เปรียบเทียบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเองของนกัเรียน 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบดว้ย นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน

โรงเรียนทรัพยท์ว ีจาํนวน 219 คน 

วธีิดาํเนินการ คือ การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จากนั*นไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ปรากฏวา่ ไดโ้ครงสร้างรูปแบบทีPมีองคป์ระกอบสาํคญั 4 ขั*นตอน ไดแ้ก่ 

ขั*นตอนทีP 1 ความตระหนกั ขั*นตอนทีP 2 การบริหารจดัการ ขั*นตอนทีP 3 การลงมือปฏิบติั และขั*นตอน

ทีP 4 การประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวฒิุ ผลการตรวจสอบ 

พบวา่ มีความเหมาะสมอยใูนระดบัมาก และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีPสุด นาํรูปแบบทีP

พฒันาแลว้มาใชก้บันกัเรียนและครูโรงเรียนทรัพยท์ว ีตั*งแต่ชั*นประถมศึกษาปีทีP 1 - ชั*นมธัยมศึกษาปี

ทีP 2 ของปีการศึกษา 2560 และนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีทีP 2 - ชั*นมธัยมศึกษาปีทีP 3 ของปีการศึกษา 

2561 ซึP งเป็นนกัเรียนกลุ่มเดียวกนั เป็นเวลา 2 ปี ดาํเนินการตรวจสอบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปีละ 1 ครั* ง โดยใชเ้ครืPองมือทีPผูว้จิยั

สร้างขึ*นเช่นเดียวกนัทั*ง 2 ครั* ง แลว้นาํผลมาวเิคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง โดยการทดสอบ

ที (t-Test) แบบไม่อิสระ แบบวจิยั ทีPใช ้ คือ แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและวดัหลงั เนืPองจากตอ้งการให ้

ครูและนกัเรียนทุกคน ไดรั้บการพฒันาดว้ยการปฏิบติัตามรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

เครื$องมือที$ใช้ในการวจิยั เป็นชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 8 ฉบบั ประกอบดว้ย 

ฉบบัทีP 1 แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียน จาํนวน 7 ขอ้ ฉบบัทีP 2 แบบสาํรวจความ

ตอ้งการจาํเป็นของผูป้กครอง จาํนวน 10 ขอ้ ฉบบัทีP 3 แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน จาํนวน 10 ขอ้ ฉบบัทีP 4 แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวนิยัของ

นกัเรียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว 
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จาํนวน 48 ขอ้ ฉบบัทีP 5 แบบสอบถามความพงึพอใจของครู 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตระหนกั  

ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการลงมือปฏิบติั และดา้นการประเมินผล จาํนวน 28 ขอ้ ฉบบัทีP 6  

แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน จาํนวน 15 ขอ้ ฉบบัทีP 7 แบบสอบถามความพงึพอใจของ

ผูป้กครอง จาํนวน 13 ขอ้ ฉบบัทีP 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*น 

จาํนวน 10 ขอ้ รวมทั*งสิ*น จาํนวน 141 ขอ้ เกบ็รวบรวมข้อมูล โดยผูว้จิยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะทีP 1 เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นก่อนการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเอง ระยะทีP 2 เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสงัเกต แบบสอบถาม การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเอง หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองแลว้ ในปีการศึกษา 2560 และระยะทีP 3 เกบ็

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสงัเกต แบบสอบถาม หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองแลว้ ในปี

การศึกษา 2561 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ทั*งในระยะทีP 2 

และ 3 ใชเ้ครืPองมือและวธีิการเดียวกนั 

สถติทิี$ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ประกอบดว้ย สถิติพื*นฐาน ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ (%) 

การหาค่าเฉลีPย (X ) ค่าเบีPยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติทดสอบความแตกต่าง ใชก้ารทดสอบที (t-Test) 

แบบไม่อิสระ หาค่าสมัประสิทธิX สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั สถิติทีPใชห้าค่าคุณภาพเครืPองมือ ไดแ้ก่ หา

ค่าความตรงตามสูตร IOC และหาค่าความเทีPยงตามสูตร แอลฟา (α)  ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี*  

 

สรุปผลการวจิยั 

 

1. ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น สําหรับการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิย 

ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา สรุปได้ดงันีO 

ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นโดยภาพรวม    พบวา่    อยูใ่นระดบัมาก   และเมืPอ 

พิจารณาเป็นรายการ พบวา่ ความตอ้งการจาํเป็นตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั*นพื*นฐาน มีค่าเฉลีPยสูงสุด รองลงมา คือ ความตอ้งการจาํเป็นตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

ส่วนความตอ้งการจาํเป็นตามความคิดเห็นของนกัเรียน มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ซึP งทุกรายการผา่นเกณฑก์าร

สาํรวจและผลการสาํรวจ พบวา่ ตอ้งการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

  

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา สรุปได้ดงันีO 



	

	

206	

ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ตามแนวทางพระราช

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปรากฏวา่ ในรูปแบบมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ขั*นตอน ทีPมีความเชืPอมโยง

และสมัพนัธ์กนั เริPมตน้จาก 1) ความตระหนกั 2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั และ  

4) การประเมินผล โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมทุกขั*นตอน ไดรู้ปแบบการดาํเนินงานทีPสอดคลอ้งและ

ต่อเนืPองกนัเป็นวฏัจกัร และส่งผลร่วมกนัต่อการพฒันาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วทีั*ง 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ซึP งไดรั้บการ

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองจาก

ผูท้รงคุณวฒิุ ผลการตรวจสอบ โดยภาพรวม พบวา่ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และความเป็น 

ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีPสุด และเมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุดของความ

เหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืPอมโยงต่อเนืPอง และรูปแบบสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดจ้ริง ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุดทั*งความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบมี

ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์

 

3. ผลการเปรียบเทยีบการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน 

ทรัพย์ทว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความ

รับผดิชอบ และด้านการจดัระเบียบแถว 

3.1 ผลการเปรียบเทยีบ ด้านการแสดงความเคารพ  

ผลการประเมินครั* งทีP 1  โดยภาพรวม   พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ ไหวพ้ระ ผูที้Pเคารพ บุคคลทัPวไปถูกตอ้งตามวฒันธรรม

ไทย รองลงมา คือ ไหวค้รูและกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” เมืPอเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน ส่วนรายการทีPมี

ค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ เชืPอฟังและปฏิบติัตามคาํสัPงสอนของครู 

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เมืPอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู รอง 

ลงมา คือ เมืPอรับของจากผูใ้หญ่ไหวพ้ร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ 

พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ 

ผลการเปรียบเทียบ  พบวา่  ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2  

มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

3.2 ผลการเปรียบเทยีบ ด้านความรับผดิชอบ  

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 2 รายการ คือ ส่งการบา้นตามเวลาทีPกาํหนด ดูแลและ
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ช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน ชั*นเรียน รองลงมา คือ รับผดิชอบต่อหนา้ทีPทีPไดรั้บมอบหมาย 

ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย 

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง  

รองลงมา คือ เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั* ง ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ช่วยทาํงานบา้น 

เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ  

ผลการเปรียบเทียบ  พบวา่ ดา้นความรับผดิชอบ  หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  2  มีค่า 

เฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

3.3 ผลการเปรียบเทยีบ ด้านการจดัระเบียบแถว 

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย รองลงมือ คือ เดิน

แถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวนั ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ไม่พดูคุย 

หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว 

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็น

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหาร

กลางวนั รองลงมา คือ ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ไม่

พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มีค่า 

เฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

4. ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัOนพืOนฐาน ตามลาํดบัดงันีO  

 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครูใน 4 องค์ประกอบ ดงันีO 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านความตระหนัก 

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุดมี 2 รายการ คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของครู และการแลกเปลีPยนเรียนรู้ ร่วมทบทวนการดาํเนินงานในรูปแบบ PLC รองลงมา คือ 

การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีPยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ 

การวางแผนแนวทางแกปั้ญหาครอบคลุมทั*งระดบัโรงเรียน เครือข่าย  
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ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของครู 

รองลงมา คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีPยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง ส่วนรายการทีPมี

ค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

ผลการเปรียบเทียบพบวา่ ความพึงพอใจของครูดา้นความตระหนกั หลงัการใชรู้ปแบบ

ครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05  

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านการบริหารจดัการ 

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีPผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

รองลงมา คือ การกาํหนดโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาในการดาํเนินการ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด 

คือ การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีPเอื*อต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีPผูเ้รียน

เป็นสาํคญั และการชี*แจงนกัเรียนเกีPยวกบัการจดัการเรียนการสอน และการทาํโครงงาน รองลงมา มี  

2 รายการ คือ การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบก่อนมอบหมายงานใหป้ฏิบติั และการกาํหนดโครงการ/

กิจกรรม ระยะเวลาในการดาํเนินการ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีP

เอื*อต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของครู ดา้นการบริหารจดัการ หลงัการใช้

รูปแบบครั* งทีP 2 พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05  

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านการลงมือปฏบิัต ิ

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รองลงมา คือ บรรยากาศของความรักความอบอุ่น ดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร   

ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด มี 3 รายการ คือ การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

การทบทวนพดูคุยเรืPองเมืPอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR (After Action Review) และการ

นิเทศติดตามการดาํเนินงาน  

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา รองลงมา คือ การ

สอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด 

คือ การทบทวนพดูคุยเรืPองเมืPอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR (After Action Review)  
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ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของครู ดา้นการบริหารจดัการ หลงัการใช้

รูปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านการประเมนิผล 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมืPอพิจารณาเป็น

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 4 รายการ คือ การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ การ

ประเมินผลระดบัโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน และการสรุปผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง รองลงมา คือ การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงการ

ดาํเนินงานใหเ้หมาะสมยิPงขึ*น  ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด มี 2 รายการ คือ การประเมินผลก่อนการ

ใชรู้ปแบบ และการประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ มีค่าเฉลีPยเท่ากนั  

ผลการประเมินครั* งทีP  2 โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง

รองลงมา คือ การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ  ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การประเมินผล

ภาพรวมของโรงเรียน  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของครู ดา้นการประเมินผล หลงัการใช ้

รูปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

สรุปผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของครูในการใช้รูปแบบ 

สรุปผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การบริหารจดัการ รองลงมา คือ ความตระหนกั ส่วน

รายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การประเมินผล 

สรุปผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 2 รายการ คือ ความตระหนกั และการลงมือปฏิบติั รองลง

มือ คือ การบริหารจดัการ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การประเมินผล 

สรุปผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครู หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPย

เพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของนักเรียน 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู รองลงมา  

คือ พฤติกรรมทีPพึงประสงคข์องนกัเรียนเพิPมขึ*น ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การจดัโครงการ/

กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา  
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ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็น

รายการพบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือดูแลใกลชิ้ดจากครู รองลงมา 

คือ การซื*อของต่อแถวเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การจดัโครงการ/

กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มี

ค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของผู้ปกครอง 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั* ง รองลงมา คือ 

การประชุมชี*แจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุดคือบุตรหลาน

เอาใจใส่รับผดิชอบในการเรียน  

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ บุตรหลานตืPนเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ รองลงมา คือ บุตรหลานไหว้

ก่อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียน ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุดคือ การประชุมชี*แจงแนวทางการ

เสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มี

ค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

	
ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐาน 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน

การเสริมสร้างวนิยั การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ระบบการ

นิเทศติดตามการดาํเนินงาน การเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน    ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด 

คือ นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้Pนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย  

ผลการประเมินครั* งทีP  2  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั

นกัเรียน ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด มี 3 รายการ คือ นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้Pนถูกตอ้ง

เหมาะสมตามวฒันธรรมไทย นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน และระบบการนิเทศติดตามการ

ดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน  
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ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 

 หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

การอภปิรายผล 

 

 การวจิยั การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ครั* งนี*  มีขอ้คน้พบและประเดน็ในการอภิปราย 

ตามลาํดบั ดงันี*  

 

1. จากผลการวจิยัที$พบว่า การสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารสาํรวจทุกรายการ ผลการสาํรวจพบวา่ นกัเรียน 

ผูป้กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ 

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นพรัตน ์ ชยัเรือง (2559 : 159-169) ไดว้จิยัเรืPอง รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบลจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 

ความตอ้งการและความจาํเป็นในการพฒันาวนิยันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก โดยครู นกัเรียน ผูป้กครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความปรารถนาร่วมกนัในการพฒันาวนิยันกัเรียน และพร้อมกาํหนด 

ทิศทางการดาํเนินการพฒันาวนิยันกัเรียน และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เบญญาภา หลวงราช 

(2560 : 127-129) ไดว้จิยัเรืPองปัจจยัทีPส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาส  

ทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ แนวทางการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

พอ่แม่ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการร่วมกนัพฒันาวนิยัในตนเอง นกัเรียนตอ้งตระหนกั 

และเห็นความสาํคญัในการพฒันาวนิยัในตนเอง 

ทั*งนี* จากการทีP นกัเรียน ผูป้กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มี 

ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะนกัเรียน ผูป้กครอง  

ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ไดร่้วมกนัศึกษาสภาพความมีวนิยัของนกัเรียน พบวา่ 

นกัเรียนยงัขาดความมีวนิยัในตนเองอยูม่าก ทั*งดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดั

ระเบียบแถว ดว้ยความความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการมีวนิยั ตลอดจนประโยชนข์องการ

มีวนิยั จึงร่วมกนัหาแนวทางในแกไ้ขปัญหา การกาํหนดวนิยัเป้าหมาย พฤติกรรมทีPพึงประสงคแ์ละไม่

พึงประสงคร่์วมกนั ซึP งสามารถสรุปแนวทางทีPตอ้งการใหโ้รงเรียนดาํเนินการเพืPอเสริมสร้างวนิยัของ 
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นกัเรียน ไดแ้ก่ กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขาทีPสอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนั โครงงานนกัเรียน การ 

บูรณาการเรียนการสอนทีPเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ภายใตบ้รรยากาศทีPอบอุ่น และครูเป็นแบบอยา่งทีPดี 

สอดคลอ้งกบัรายงานการประชุมผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว(ี2560 : 57) ทีPบนัทึกวา่โรงเรียน

ควรมีแนวทาง วธีิการ หรือกิจกรรม ทีPเสริมสร้างและพฒันาวนิยัในตนเองของนกัเรียนทีPชดัเจนและ

ต่อเนืPอง ดงันั*นเพืPอใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเองจึงจาํเป็นทีPจะตอ้งพฒันารูปแบบ เพืPอเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียนดว้ยการบริหารจดัการทีPทุกฝ่ายทีPเกีPยวขอ้งมีส่วนร่วม 

 

2. จากผลการวจิยัการพฒันารูปแบบที$พบว่า   ความเหมาะสมและความเป็นไปได้   ของ 

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา ในประเดน็ ชืPอของรูปแบบ โครงสร้าง องคป์ระกอบ ความเชืPอมโยงต่อเนืPองของ

รูปแบบยอ่ย ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ เนื*อหา ภาษาทีPใช ้ มีความกระชบัรัดกมุ การนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

และประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก และมีความความเป็นไป

ไดใ้นระดบัมากทีPสุด สอดคลอ้งกบั Keeves (1988 : 560) ทีPกล่าวถึงคุณลกัษณะของรูปแบบทีPดี 

วา่ ควรประกอบดว้ยความสมัพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (Structure Relationship) มากกวา่ความสมัพนัธ์ทีP

เกีPยวขอ้งกนัแบบทัPวไป (Associative Relationship) ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีPจะเกิดขึ*น 

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสงัเกต ทดสอบรูปแบบพื*นฐานจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์นาํมาใชอ้ภิปราย

ปรากฏการณ์ได ้ โดยตอ้งระบุหรือชี*ใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรืPองทีPศึกษา ซึP งสอดคลอ้งกบักอง

วจิยัทางการศึกษา (2545 : 99-106) ทีPไดก้ล่าวถึงรูปแบบในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน

วา่ โรงเรียนจะตอ้งกาํหนดนโยบายการพฒันาดา้นวนิยัในตนเองของนกัเรียนใหช้ดัเจน การประชุม

ชี*แจงสร้างความเขา้ใจ วตัถุประสงค ์ ความสาํคญั และประโยชนข์องการพฒันาความมีวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียน นกัเรียนทุกคนปฏิบติัร่วมกนั รวมถึงการกาํหนดกิจกรรมการพฒันาดา้นวนิยัทีPมีความ

หลากหลายอยา่งเป็นระบบ ต่อเนืPอง และทัPวถึงนกัเรียนทุกคน การแต่งตั*งคณะกรรมการรับผดิชอบ 

นิเทศติดตาม ประเมินผลในหลายรูปแบบ และสรุปผล และสอดคลอ้งกบั บุญชม ศรีสะอาด (2560 : 

104-106) ทีPกล่าวถึง การสร้างหรือการพฒันารูปแบบวา่ เป็นขั*นตอนทีPผูว้จิยัตอ้งศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี 

และแนวความคิดรูปแบบทีPมีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ในเรืPองเดียวกนัหรือเรืPองอืPน ๆ  และผลการวจิยัทีPเกีPยวขอ้ง  

การวเิคราะห์สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ  จะช่วยใหส้ามารถกาํหนดองคป์ระกอบภายในรูปแบบ  รวมทั*ง

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบนั*น และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิพนธ์ หลกัทรัพย ์

(2558 : 260-266) ไดว้จิยัเรืPอง รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนโดยใชห้ลกั

ไตรสิกขา ในสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษาประถมศึกษา พบวา่ การสร้าง

รูปแบบเป็นกระบวนการทีPมีความเชืPอมโยงกนัมี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์หลกัการ ระบบ

และกลไกวธีิดาํเนินการ แนวการประเมิน และเงืPอนไขความสาํเร็จ  
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ทั*งนี*     ผลจากการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ของผูท้รงคุณวฒิุเป็นเช่นนี*  น่าจะเป็นผลมา

จากผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เขา้ใจปัญหา

โดยการศึกษารวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และปัจจยัทีPส่งผลต่อการเกิดปัญหาวนิยั ทั*งของตวันกัเรียนเอง  

ครู ผูป้กครอง และชุมชน เพืPอเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาอยา่งแทจ้ริง และเขา้ถึงปัญหาโดยผูว้จิยัได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีPเกีPยวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา แนวคิดเกีPยวกบัแนวทางการเสริมสร้างวนิยั 

และผลการวจิยัต่าง ๆ ความเป็นไปไดใ้นการนาํมาประยกุตใ์ช ้จากการศึกษาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงกาํหนด 

แนวทาง วธีิการ กิจกรรรม ทาํใหไ้ดรู้ปแบบทีPมีองคป์ระกอบของโครงสร้าง 4 ขั*นตอน ไดแ้ก่ 1) ความ

ตระหนกั 2) การบริหารจดัการ 3) การลงมือปฏิบติั 4) การประเมินผล ทีPมีความสมัพนัธ์ เชืPอมโยง และ

เกีPยวเนืPองซึPงกนัและกนั ทีPจะส่งผลต่อการพฒันาวนิยันกัเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมและย ัPงยนื สอดคลอ้งกบั 

นุชรัตน ์ ประสิทธิศิลป์ชยั  (2560 : https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates) ทีP

กล่าววา่ แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในการพฒันาสถานศึกษาวา่ เป็นกระบวนการทีP

นอ้มนาํหลกัคิดตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลทีP 9 ร่วมกบัหลกัการ

ทางพทุธศาสนา หลกัการของการบริหารในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความย ัPงยนืโดยมีเป้าหมายอยูที่P

คุณภาพของผูเ้รียน  

 

3. จากผลการวจิยั การใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน 

ทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ด้านวนัิย 3 ด้าน คือ ด้านการแสดงความ

เคารพ ด้านความรับผดิชอบ และด้านการจดัระเบียบแถว  

ผลการวจิยัทีPพบวา่ การมีวนิยัของนกัเรียน ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความ 

รับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้ มีพฒันาการสูงขึ*นอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ทุกดา้น  ซึP งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ 1 - 3  หลงัจากการใช้

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ ในปีการศึกษา 

2560  อภปิรายแต่ละด้านได้ดงันีO 

 

3.1 ด้านการแสดงความเคารพ    

ผลการเปรียบเทียบหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 1  และหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  2  

พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 เมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการ 

ทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ ไหวพ้อ่แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น ไหวค้รูและกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” 
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เมืPอเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน ไหวค้รูพร้อมกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ ทั*งเวลามาและเวลากลบั เมืPอรับของ

จากผูใ้หญ่ ไหวพ้ร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ไหวผู้ที้Pเคารพดว้ยการประนมมือคอ้มศีรษะลง หวัแม่

มือจรดปลายจมูก ไหวพ้ระ ผูที้Pเคารพ บุคคลทัPวไปไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมไทย นัPงสมาธิ ทาํจิตใจ 

ใหส้งบก่อนเขา้เรียน เมืPอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู การแสดงความเคารพของ

นกัเรียนเป็นพฤติกรรมทีPแสดงออกต่อครู พอ่แม่ ผูป้กครอง ผูใ้หญ่ และบุคคลรอบขา้ง จึงเป็นหนา้ทีP

ของครู พอ่แม่ ผูป้กครองทีPจะตอ้งร่วมมืออบรมสัPงสอนเสริมสร้างใหน้กัเรียนไดแ้สดงความเคารพทีP

ถูกตอ้งและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สิริกร สินสม (2558 : 83-85) ไดศึ้กษาปัจจยัทีPมีผล

ต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี 

สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่ ปัจจยัทีPส่งผลต่อการมีวนิยัของนกัเรียน

คือ การปฏิบติัตนของครู ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และการอบรมเลี*ยงดูของพอ่แม่ผูป้กครอง และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ณฐัวฒิุ บุรีแสง และเพลินพศิ ธรรมรัตน ์(2556 : 17-26) ไดว้จิยัเรืPอง การ

วจิยัเชิงปฏิบติัการพฒันาวนิยันกัเรียน โรงเรียนบา้นกดุจาน สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา่ การใชแ้นวทางในการพฒันาวนิยันกัเรียน 2 แนวทาง คือ 1) การจดั

กิจกรรมพฒันาวนิยันกัเรียนประกอบดว้ย 4 กิจกรรม คือ การเยีPยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมอบรม

นกัเรียนหนา้เสาธง กิจกรรมการยนืรับ-ส่งนกัเรียน กิจกรรมโฮมรูม 2) การนิเทศภายใน ทาํใหก้าร

พฒันาวนิยันกัเรียนดา้นการทาํความเคารพ ไดแ้ก่ การไม่แสดงความเคารพครู ผูป้กครอง ผูม้าเยีPยม

โรงเรียน มีพฤติกรรมดีขึ*นมาก และนกัเรียนเห็นความสาํคญัของทาํความเคารพ และสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของ ประสิทธิX  ทองภู และคณะ (2557 : 146-148) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานเสริมสร้างวนิยั

นกัเรียน โรงเรียนบา้นผอื สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา่  

การเสริมสร้างวนิยันกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอบรมคุณธรรม กิจกรรมนกัเรียนตน้แบบ มีผลทาํให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นการทาํความเคารพดีขึ*น  

ทั*งนี*  จากการทีPนกัเรียนมีวนิยัในตนเองดา้นการแสดงความเคารพดีขึ*น อาจเป็น

เพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของการแสดงความเคารพทีPถูกตอ้งและเหมาะสมจาก 

การสอนของครูทีPสอนโดยตรง และสอดแทรกเรืPองการแสดงความเคารพทั*งความรู้และการปฏิบติัจริง

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา คือ ขัOนศีล การควบคุมนกัเรียนให้

อยูใ่นระเบียบวนิยัทั*งกายและวาจา ในกิจกรรมประจาํวนั เช่น การอบรมหนา้เสาธง กิจกรรมไหว ้

สวยรวยยิ*ม กิจกรรมไปมาลาไหว ้ กิจกรรมชืPนชมคนดี กิจกรรมบนัทึกความดี เป็นตน้ ขัOนสมาธิ  

การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิดใหแ้น่วแน่ ในกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมนัPงสมาธิก่อน 

เขา้เรียน  ขัOนปัญญา ใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิPงต่าง ๆ  ในกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่  กิจกรรม 

โฮมรูม กิจกรรมคิดอยา่งมีเหตุผล เนืPองจากการแสดงความเคารพเป็นพฤติกรรมทีPแสดงออกเมืPอพบ
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เจอผูที้Pเคารพ เช่น ครู พอ่แม่ ผูใ้หญ่ ดงันั*นหากนกัเรียนมีพฤติกรรมการแสดงความเคารพทีPไม่ถูกตอ้ง

และเหมาะสม จึงสามารถใหค้าํแนะนาํบอกกล่าวไดท้นัที การติดตามประเมินผลพฤติกรรมจึงทาํได้

อยา่งใกลชิ้ดและต่อเนืPอง นอกจากนี*การยกยอ่งชมเชยดว้ยวาจาทุกครั* งทีPนกัเรียนแสดงความเคารพได้

ถูกตอ้งเหมาะสม และการใหเ้ป็นแบบอยา่งทีPดีแก่ผูอื้Pน เป็นแรงเสริมสาํคญัทีPทาํใหน้กัเรียนไดแ้สดง

พฤติกรรมการแสดงความเคารพอยา่งต่อเนืPอง   จากผลการวจิยัดา้นการแสดงความเคารพ ในภาพรวม 

จะสงัเกตเห็นไดว้า่ การไหว ้ เป็นพฤติกรรมทีPนกัเรียนทาํไดดี้ขึ*นมากทีPสุด  ทั*งนี*  นอกจากเป็นเพราะ

กิจกรรมต่าง ๆ  ทีPโรงเรียนจดัขึ*นแลว้  ส่วนหนึPงอาจเป็นเพราะการไหว ้ เป็นวฒันธรรมไทยทีPนกัเรียน

สามารถเห็นไดท้ัPวไปในชีวติประจาํวนัทั*งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จึงทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้

และปฏิบติั สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ทีPกล่าวถึงการ

เสริมสร้างวนิยัดา้นการแสดงความเคารพวา่ การใชว้ฒันธรรมในสงัคม เป็นแนวปฏิบติัผสมผสานกบั

หลกัการ ทาํใหเ้ป็นพฤติกรรมทีPเคยชิน เช่น การทาํความเคารพดว้ยการไหวเ้มืPอพบผูใ้หญ่ เป็นสิPงทีPเขา

ทาํไดง่้าย เป็นวฒันธรรมไทยทีPเดก็ไดเ้ห็นแบบอยา่งทีPดีอยูเ่สมอ ดงันั*น การไหวจึ้งง่ายต่อการปฏิบติั 

3.2 ด้านความรับผดิชอบ    

ผลการเปรียบเทียบหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  1  และหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2  

พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 เมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการ 

ทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามทีPโรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั รับผดิชอบต่อหนา้ทีPทีP

ไดรั้บมอบหมาย ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ทุกครั* ง ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน ชั*นเรียน ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของ

โรงเรียน เขา้เรียนตามตารางและตามทีPครูนดัหมาย เคารพเชืPอฟังผูป้กครองและปฏิบติัตาม สอดคลอ้ง

กบั นวลศิริ เปาโรหิตต ์(2540 : 30-34) ทีPกล่าวถึงการสร้างวนิยัใหเ้ดก็ยอมรับวนิยัหรือกฎทุกกฎวา่ กฎ

ตอ้งมีลกัษณะ 3 ประการ คือ 1) กฎตอ้งสมเหตุสมผลเป็นสิPงทีPดี เป็นไปได ้ และเป็นเรืPองทีPเดก็ทาํได ้

ในระดบัอายขุองเขา 2) กฎตอ้งถูกตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ อยา่ใหมี้ขอ้สงสยั 3) กฎตอ้งบงัคบัได ้ 

ทาํผดิตอ้งลงโทษจริงจงั ทาํอยา่งต่อเนืPองและสมํPาเสมอ ซึP งสอดคลอ้งกบั Jet (2005 : unpage) ไดว้จิยั

เกีPยวกบัวธีิการสร้างวนิยัแก่เดก็ พบวา่ การตั*งกฎสาํหรับเดก็จะตอ้งใหเ้หตุผลและบทลงโทษใหเ้ดก็ได้

เขา้ใจชดัเจน สอนใหเ้ดก็เรียนรู้และเขา้ใจถึงผลกระทบของการแสดงพฤติกรรมทีPไม่มีวนิยัของตนเอง 

และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ภทรพร ยทุธาภรณ์พินิจ และปาริชาติ จนัทร์เพญ็ (2559 : 93-101) 

ไดว้จิยัเรืPอง การพฒันาความมีวนิยัในตนเองดว้ยหลกัไตรสิกขา กรณีศึกษานกัเรียนชั*นประถมศึกษา

สงักดัเขตพื*นทีPการศึกษาจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ผูเ้รียนมีวนิยัในตนเองเพิPมมากขึ*น ทั*งวนิยัในการ

ปฏิบติัภารกิจในชีวติประจาํวนั วนิยัในการรักษาศีล วนิยัในเรืPองความตรงต่อเวลา วนิยัในการรายงาน

ตนเองอยา่งซืPอสตัย ์ 
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ทั*งนี*  จากการทีPนกัเรียนมีวนิยัในตนเองดา้นความรับผดิชอบดีขึ*น อาจเป็นเพราะ

นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของความรับผดิชอบในตนเองและรับผดิชอบต่อสงัคม จาก 

การสอนของครูทีPสอนโดยตรง และสอดแทรกเรืPองความรับผดิชอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดขอ้ตกลงต่างๆ  เช่น ขอ้ตกลงในชั*นเรียน การกาํหนดผูรั้บผดิชอบเวรประจาํวนั 

การกาํหนดวธีิการลงโทษนกัเรียนทีPทาํผดิขาดความรับผดิชอบดว้ยการตดัคะแนนความประพฤติ การ

กาํหนดกฎเกณฑข์อ้บงัคบักฎระเบียบของโรงเรียนทีPชดัเจนนกัเรียนเขา้ใจถึงเหตุและผลของการตั*งกฎ 

เช่น การแต่งกายตามวนัทีPกาํหนด การแต่งชุดนกัเรียนถูกตอ้งตามระเบียบ เป็นตน้ การจดักิจกรรม

เรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา คือ ขัOนศีล การควบคุมนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัทั*งกายและวาจา ใน

กิจกรรมประจาํวนั  เช่น กิจกรรมอบรมหนา้เสาธง กิจกรรมจิตอาสาประจาํวนั กิจกรรมชืPนชมคนดี 

กิจกรรมของหายแลว้ไดคื้น กิจกรรมออมทรัพยใ์นชั*นเรียน เป็นตน้ ในกิจกรรมประจาํสปัดาห์ เช่น 

กิจกรรมแต่งกายดว้ยผา้ไทย กิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน ์ กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน เป็นตน้ 

ขัOนสมาธิ การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิดใหแ้น่วแน่ ในกิจกรรมประจาํวนั เช่น กิจกรรมไหวพ้ระ

สวดมนต ์ กิจกรรมนัPงสมาธิก่อนเขา้เรียน เป็นตน้ ขัOนปัญญา ใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิPงต่างๆ 

ในกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมพีPสอนดูแลนอ้ง เป็นตน้ ในกิจกรรมประจาํ

สปัดาห์ ไดแ้ก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมสภานกัเรียน ในกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม กิจกรรมเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ และจากผลการวจิยัดา้นความรับผดิชอบในภาพรวม 

เมืPอพิจารณาในแต่ละรายการจะพบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมหนา้เสาธง มีค่าเฉลีPย 4.95 ทีPเป็นเช่นนี* เพราะ การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน

ระดบัชั*นมธัยมศึกษา ซึP งเป็นนกัเรียนส่วนใหญ่ทีPมาโรงเรียนสาย ไดร่้วมกนักาํหนดหวัขอ้โครงงาน 

“การมาโรงเรียนสาย” เป็นปัญหาเป้าหมายทีPจาํเป็นตอ้งแกไ้ข การกาํหนดปัญหาวนิยัทีPไดม้าจากการ

วเิคราะห์ หาสาเหตุ วธีิการแกไ้ขในรูปแบบของโครงงานกลุ่มดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ทาํใหน้กัเรียน

เกิดการเรียนรู้ถึงการมีวนิยัในดา้นความรับผดิชอบ เพืPอเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ/พฤติกรรม

ทีPแสดงออกถึงการยดึมัPนในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน เห็นความสาํคญั

และพร้อมทีPจะเปลีPยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีPดีขึ*น  

3.3 ด้านการจดัระเบียบแถว    
ผลการเปรียบเทียบหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  1  และหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2  

พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 เมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการ 

ทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง เขา้แถวหนา้เสาธงแยกตามชั*นเรียนเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวนั หลงัรับประทานอาหาร

เดินแถวเป็นระเบียบนาํภาชนะไปลา้ง เดินแถวเขา้ชั*นเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งงานครูต่อแถว
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ตามลาํดบัก่อนหลงั ขึ*น-ลงรถยนืเป็นแถวเรียงลาํดบัก่อนหลงัเป็นระเบียบ นอกจากครูและผูบ้ริหาร 

จะติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนืPองสมํPาเสมอแลว้ กิจกรรมการจดัระเบียบแถวซึPงเป็นกิจกรรมทีPทาํทุก

วนัและบ่อยครั* ง มีผลต่อความมีวนิยัของนกัเรียนดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 27) ทีPไดก้ล่าวถึงการมีวนิยัของนกัเรียนวา่ การทีPนกัเรียน 

จะสามารถมีคุณลกัษณะของการมีวนิยัทีPพึงประสงคไ์ดน้ั*นตอ้งอาศยัความถีPของการปฏิบติัทีPสมํPาเสมอ 

และการเสริมแรงจากครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นระยะ เพืPอใหพ้ฤติกรรมวนิยัทีPพึงประสงค์

นั*นยงัคงอยู ่ และพฒันากลายเป็นอุปนิสยัทีPติดตวันกัเรียนตลอดไป และสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะ 

กรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ทีPกล่าวถึงเกีPยวกบัแนวทางการเสริมสร้างวนิยัใหก้บันกัเรียน

วา่ การทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหน้กัเรียนรู้เพิPม และปฏิบติัพฤติกรรมทีPดี เพืPอเป็นพื*นฐานและ

ปฏิบติัต่อเนืPองจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินทีPดี กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขากเ็ป็นกิจกรรมสาํคญัทีPทาํ

ใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาวนิยัดว้ย ซึP งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อภิลกัษณ์ เนียมโพธิX  (2560 : 

66-67) ไดว้จิยัเรืPอง การพฒันาความมีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา ของนกัเรียนชั*น

ประถมศึกษาปีทีP 5 พบวา่ นกัเรียนทีPเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขามีวนิยัในตนเองดา้น

การเรียนรู้ โดยผา่นกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหนา้เสาธง การสอดแทรกเรืPอง

วนิยัในกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรมเยีPยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมยนืรับ-ส่งนกัเรียน กิจกรรมนัPงสมาธิก่อน

เขา้เรียน มีผลใหปั้ญหาวนิยัของนกัเรียนดา้นความรับผดิชอบต่อตนเองและการประพฤติปฏิบติัตนไม่

เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบักฎเกณฑข์องโรงเรียน การเขา้แถว ลดลง  

ทั*งนี* จากการทีPนกัเรียนมีวนิยัในตนเองดา้นการจดัระเบียบแถวดีขึ*นอาจเป็นเพราะ

นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของการจดัระเบียบแถว จากการสอนของครูทีPสอนโดยตรง 

และสอดแทรกเรืPองความรับผดิชอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนืPองจากวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว

เป็นวนิยัทีPตอ้งใชส้มาธิ มีสติในการฝึกปฏิบติั มีจิตใจทีPมัPนคงแน่วแน่กบัสิPงทีPปฏิบติัอยา่งต่อเนืPอง การ

จดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขาจึงเป็นกิจกรรมหลกัสาํคญั ทีPทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้สู่การปฏิบติัอยา่ง

เป็นขั*นตอน ไดแ้ก่ ขัOนศีล การควบคุมนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัทั*งกายและวาจา ในกิจกรรม

ประจาํวนั เช่น กิจกรรมเดิน/เขา้แถวหนา้เสาธง กิจกรรมฝึกระเบียบวนิยั กิจกรรมเดินเป็นแถวเขา้

หอ้งเรียน กิจกรรมเดินแถวไปโรงอาหาร กิจกรรมเขา้แถวรับอาหารและเขา้แถวซื*อของ เป็นตน้ ใน

กิจกรรมเสริม เช่น การใชแ้รงเสริม รางวลัจูงใจ เป็นตน้ ขัOนสมาธิ การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิด

ใหแ้น่วแน่ ในกิจกรรมประจาํวนั เช่น กิจกรรมนัPงสมาธิก่อนเขา้เรียน กิจกรรมรู้สึกตวัทุกชัPวโมง 

กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนตป์ระจาํวนั เป็นตน้ ขัOนปัญญา ใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิPงต่างๆ ใน

กิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมการคิดอยา่งมีเหตุผล เป็นตน้ วนิยัดา้นจดัระเบียบ

แถวดูเหมือนเป็นเรืPองทีPง่าย  นกัเรียนสามารถทาํไดโ้ดยไม่ยาก  แต่จริง ๆ แลว้การจดัระเบียบแถวเป็น
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วนิยัทีPนกัเรียนตอ้งควบคุมตวัเอง ตอ้งมีสมาธิ มีสติในการปฏิบติั ไม่วา่จะอยูต่่อหนา้หรือลบัหลงั แมว้า่

กิจกรรมการจดัระเบียบแถวจะเป็นกิจกรรมทีPทาํซํ* า ๆ บ่อย ๆ ทุกวนั กไ็ม่ไดห้มายความวา่นกัเรียนจะมี

พฤติกรรมทีPดีขึ*น แต่การทีPนกัเรียนจะมีวนิยัการจดัระเบียบแถวจนเป็นพฤติกรรมเคยชินทีPดีไดน้ั*น ครู 

ผูบ้ริหาร จะตอ้งอบรมสัPงสอนติดตามเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจริงจงัสมํPาเสมอและต่อเนืPองดว้ย  

 

 การมีวนิยัของนกัเรียนดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดั

ระเบียบแถว หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้ มีพฒันาการสูงขึ*น หลงัจากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 นกัเรียนมีวนิยัสูงกวา่ ในปีการศึกษา 2560  

ทีPผลการวจิยัเป็นเช่นนี*  จึงกล่าวไดว้า่เป็นเพราะการดาํเนินงานทีPทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั*งครู ผูป้กครอง 

ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน มีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของตนเอง

ต่อการพฒันาวนิยั การมีเป้าประสงคร่์วมกนั คือ ลดพฤติกรรมทีPไม่พึงประสงค ์ เพิPมพฤติกรรมทีPพึง

ประสงค ์ ดว้ยเป้าหมายเดียวกนัยอ่มนาํไปสู่แนวทางการปฏิบติัพฒันาวนิยัทีPเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

เกิดความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของและรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึ*น 

นอกจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีPนาํมาสู่ความสาํเร็จในการพฒันาวนิยัแลว้   ยงัมี 

ปัจจยัอืPน ๆ ทีPสาํคญั คือ ความพร้อมของครู มีความรู้ความเขา้ใจเกีPยวกบัวนิยั การจดัการเรียนการสอน

ทีPเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การบูรณาการสอนวนิยัในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการสร้างบรรยากาศทีPเอื*อ

ต่อการพฒันาวนิยัใหก้บันกัเรียน การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดว้เิคราะห์ปัญหาหรือพฤติกรรมทีPไม่พึง

ประสงค ์ จากการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยการคิด เลือกทาํ นาํเสนอ ในรูปแบบของโครงงานกลุ่ม ทาํให้

เกิดการเรียนรู้ ประพฤติปฏิบติัตน ตามขอ้ตกลงและกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน  

ปัจจยัสาํคญัอีกประการหนึPง ทีPส่งผลใหก้ารมีวนิยัของนกัเรียน ในดา้นการแสดงความ

เคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว มีพฒันาการทีPสูงขึ*น น่าจะเป็นผลมาจาก 

การจดัโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนทีPเป็นส่วนหนึPงของกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียน การดาํเนิน

โครงการ กิจกรรมเป็นไปอยา่งต่อเนืPอง มีการติดตามผลอยา่งสมํPาเสมอ ทั*งดว้ยการวา่กล่าวตกัเตือน

ดว้ยวาจา การสงัเกต และการบนัทึกพฒันาการความกา้วหนา้ ดว้ยบรรยากาศทีPอบอุ่น การจดัโครงการ

กิจกรรมทีPครูผูบ้ริหารร่วมกาํหนด โดยยงัคงกิจกรรมปกติเดิมของโรงเรียนทีPมีอยูแ่ลว้ และการเพิPมเติม

โครงการกิจกรรมทีPยดึหลกัไตรสิกขาเป็นแนวทางในการปฏิบติั  ทั*งนี*  เพราะการนาํหลกัไตรสิกขามา

ใชใ้นการปฏิบติั เป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ทั*งในดา้นความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และ

ปัญญา (ปัญญา) ไดอ้ยา่งมีขั*นตอน กิจกรรมของโรงเรียนทีPจดัขึ*น ประกอบดว้ย กิจกรรมประจาํวนั 

กิจกรรมประจาํสปัดาห์ และกิจกรรมเสริม กิจกรรมเหล่านี*จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้เรืPองวนิยัสามารถ

นาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติสุข  
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4. จากผลการวจิยั ความพงึพอใจของครู ความพงึพอใจของนักเรียน ความพงึพอใจของ 

ผู้ปกครอง และความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐาน โดยมรีายละเอยีดของการ

อภปิรายผลตามลาํดบั ดงันีO 

 

4.1 ผลการวจิยัที$พบว่า  ความพงึพอใจของครู หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้มีพฒันาการ 
สูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ซึP งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ขอ้ทีP 4 วา่ หลงัจาก 

การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง ในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ ในปีการศึกษา 

2560 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพรัตน ์ชยัเรือง (2559 : 159-169) ไดว้จิยัเรืPอง รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาวนิยันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้และ

การพฒันา ดา้นกระบวนการภายในและดา้นงบประมาณ นอกจากนี*การกาํหนดนโยบายของโรงเรียน

ทีPมีความชดัเจน ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของตนเองในการพฒันาวนิยัของนกัเรียน รู้และเขา้ใจ

บทบาทหนา้ทีPของตนเอง สอดคลอ้งกบั กองวจิยัทางการศึกษา (2545 : 99-106) ทีPกล่าวถึงรูปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัวนิยัในตนเองของนกัเรียนวา่โรงเรียนตอ้งกาํหนดนโยบายชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ประชุมชี*แจงรายละเอียดใหค้รูทุกคนในโรงเรียนทราบ เขา้ใจถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์ ความสาํคญั 

และประโยชนข์องการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดว้ยการมีส่วนร่วมในการพฒันาวนิยั

ของนกัเรียนทุกขั*นตอน นกัเรียนมีวนิยัทีPดีขึ*น เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีPวางไว ้ ทาํให ้

ครูมีความพึงพอใจสามารถปฏิบติัหนา้ทีPของตนเองในการพฒันาวนิยันกัเรียนไดอ้ยา่งมัPนใจมีความสุข 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจิราพร กาํจดัทุกข ์ (2552 : 23) ทีPไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ 

หมายถึงความรู้สึกทีPเป็นการยอมรับความรู้สึกทีPยนิดี หรือความรู้สึกชอบ ในการไดรั้บการตอบสนอง 

ตามความคาดหวงัหรือความตอ้งการทีPบุคคลนั*นไดต้ั*งไว ้เช่นเดียวกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(2549 : 38-40) ทีPกล่าวถึงปัจจยัทีPมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ วา่ กระบวนการใหบ้ริการเป็น

ส่วนทีPสาํคญัสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ประสิทธิภาพการจดัระบบการบริการเป็นขั*นตอนส่งผล

ใหเ้กิดความคล่องตวัและสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ 

 ทั*งนี*    จากการทีPครูมีความพึงพอใจในรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

นกัเรียน อาจเป็นเพราะการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียนของโรงเรียนทรัพยท์วเีป็น

การดาํเนินงานเป็นขั*นตอน เริPมจากสร้างความตระหนกั การบริหารจดัการ การลงมือปฏิบติั และการ

ประเมินผล โดยครูเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน หาแนวทาง เพืPอแกไ้ขปัญหาวนิยัอยา่งเป็น

รูปธรรม ดว้ยองคป์ระกอบทีPมีความชดัเจน ทั*งความเชืPอมโยงขององคป์ระกอบหลกั รายละเอียดของ
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องคป์ระกอบยอ่ย ระยะเวลาโครงการ กิจกรรม แนวทางการจดัการเรียนการสอนทีPเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั การมอบหมายหนา้ทีPความรับผดิชอบของบุคลากร การพฒันาบุคลากรเพืPอสร้างความรู้ความ

เขา้ใจเกีPยวกบัวนิยั ตลอดจนนโยบายของผูบ้ริหารทีPมีความชดัเจนปฏิบติัไดจ้ริง จึงทาํใหน้กัเรียนมี

วนิยัทีPดีขึ*นทั*งดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว 

4.2 ผลการวจิยัที$พบว่า   ความพงึพอใจของนักเรียน หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้ มี 

พฒันาการสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ซึP งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ขอ้ทีP 5 วา่ 

หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบในปีการศึกษา 

2560 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพรัตน ์ ชยัเรืองนพรัตน ์ ชยัเรือง (2559 : 159-169) ไดว้จิยัเรืPอง

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการพฒันาวนิยันกัเรียน ดา้นกิจกรรมพฒันาวนิยั 

ตอบสนองความสนใจผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lanier (1993 : 1680-A) 

ทีPพบวา่ นกัเรียนทีPไดรั้บการฝึก การใหค้าํแนะนาํ และการจดัประสบการณ์ทาํงานกลุ่ม จะมีการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมทีPสูงขึ*น นอกจากนี*การจดัสภาพแวดลอ้มทีPดี บรรยากาศทีPอบอุ่น การใหค้าํแนะนาํ

ช่วยเหลือระหวา่งครูกบันกัเรียนดว้ยกลัยาณมิตรทาํใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และมีวนิยัทีPดีขึ*น 

ซึP งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ (2544 : 19-20) ทีPกล่าววา่  

การเรียนรู้ทีPจะทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขนั*นจะตอ้งสร้างบรรยากาศ ความเป็นกนัเอง ใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบั

ผูส้อน ผูเ้รียนตอ้งไดแ้สวงหาความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ  อยา่งมีความสุข เช่นเดียวกบังานวจิยั

ของ เบญญาภา หลวงราช (2560 : 127-129) ไดว้จิยัเรืPอง ปัจจยัทีPส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของ

นกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทีPพบวา่ แนวทางการพฒันา

ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มทีPดี ครูใหค้วามรักความอบอุ่น 

ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งสมํPาเสมอ เช่นเดียวกบักรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 12) ทีP

กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมความมีวนิยัในตนเองใหก้บันกัเรียน วา่ โรงเรียนจะตอ้งสร้างบรรยากาศ

ทีPมีการผอ่นคลาย ใหโ้อกาสนกัเรียนริเริPมทาํกิจกรรมอยา่งอิสระ สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีโอกาสคิด 

และตดัสินใจแกปั้ญหา อยา่งมีเหตุผล แสดงความชืPนชมใหก้าํลงัใจเมืPอนกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

 ทั*งนี*     จากการทีPนกัเรียนมีความพึงพอใจ ในรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

อาจเป็นเพราะโรงเรียนไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมทีPมีความหลากหลายตอบสนองการเรียนรู้ของนกัเรียน

ดว้ยการปฏิบติัจริง กิจกรรมกิจวตัรประจาํวนัทีPใชห้ลกัไตรสิกขาสามารถนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ การชมยกยอ่งใหก้าํลงัใจของครูดว้ยความรักความอบอุ่น และ

การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือก ไดป้ฏิบติั ไดห้าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาวนิยั ไดน้าํเสนอ ใน

รูปแบบของโครงงานกลุ่ม รวมถึงการมีสมัพนัธภาพทีPดีระหวา่งเพืPอนกบัเพืPอน ผูป้กครองและนกัเรียน
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เขา้ใจและเห็นความสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาวนิยัร่วมกนั ดว้ยการจดัการเรียนการสอนทีPเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั และสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศทีPเอื*อนี*  ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  

4.3 ผลการวจิยัที$พบว่า  ความพงึพอใจของผู้ปกครอง  หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้  มี 

พฒันาการสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ซึP งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ขอ้ทีP 6 วา่ 

หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบในปีการศึกษา 

2560 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทรพร ยทุธาภรณ์พินิจ และปาริชาติ จนัทร์เพญ็ (2559 : 93-101)  

ไดว้จิยัเรืPอง การพฒันาความมีวนิยัในตนเองดว้ยหลกัไตรสิกขา กรณีศึกษานกัเรียนชั*นประถมศึกษา

สงักดัเขตพื*นทีPการศึกษาจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองทีPมีต่อการพฒันาความมี

วนิยัของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก การเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียนทีPใหค้วามสาํคญักบัผูป้กครองไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วมส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญญาภา 

หลวงราช (2560 : 127-129) ไดว้จิยัเรืPอง ปัจจยัทีPส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทีPพบวา่ ความร่วมมือของพอ่แม่ทั*งการใหค้วามรู้

เรืPองความสาํคญัของวนิยั และการร่วมกาํหนดประเดน็ปัญหาวนิยั เป็นอีกปัจจยัหนึPงของการพฒันา 

ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ เช่นเดียวกบัแนวคิดของ ประภาพรรณ รักเลี*ยง  

(2557 : 123) ทีPกล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเกีPยวขอ้ง เขา้มามี

ส่วนร่วมตามความเหมาะสม ตั*งแต่การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมสนบัสนุน 

ร่วมประเมินผล ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมภาคภูมิใจในผลงาน  

ทั*งนี*    จากการทีPผูป้กครองมีความพึงพอใจในรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียน อาจเป็นเพราะโรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัของผูป้กครองต่อการพฒันาวนิยั

นกัเรียน โดยโรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั*นตอน จากการสร้างความรู้

ความเขา้ใจและความสาํคญัของวนิยั ผูป้กครองไดร่้วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลีPยนเรียนรู้ ร่วม

กาํหนดปัญหาวนิยัทีPเป็นปัญหา ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา และร่วม

ดาํเนินการในส่วนทีPเกีPยวขอ้ง เพืPอใหบุ้ตรหลานมีวนิยัในตนเองในดา้นการแสดงความเคารพ ดา้น

ความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ซึP งเป็นวนิยัทีPพึงมี เป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์P

จาํเป็นจะตอ้งปลูกฝังตั*งแต่เยาวว์ยั เพืPอเป็นบุคคลทีPมีวนิยั สามารถใชชี้วติร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข ดว้ยการกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและผูป้กครองทีPมีเป้าหมายเดียวกนัคือ นกัเรียน

หรือบุตรหลานของตนเองภายใตบ้รรยากาศของการใหเ้กียรติซึP งกนัและกนั การยอมรับและการเคารพ 

ความคิดเห็นต่อกนั การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเองจึงเป็นทีPพึงพอใจของผูป้กครอง  
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4.4 ผลการวจิยัที$พบว่า ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐาน  หลงั 

การใชรู้ปแบบแลว้มีพฒันาการสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ซึP งเป็นไปตามสมมติฐาน

การวจิยั ขอ้ทีP 7 วา่ หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผล

ของการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใช้

รูปแบบ ในปีการศึกษา 2560 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพรัตน ์ชยัเรือง (2559 : 159-169) วจิยัเรืPอง

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช พบวา่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั*งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ส่งผลต่อความสาํเร็จของการพฒันาวนิยันกัเรียน และมีความ 

พึงพอใจต่อการพฒันาวนิยันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษา (2550 : 40) ทีPไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*น

พื*นฐานในการจดัการศึกษาไวว้า่ คือการเปิดโอกาสใหผู้เ้กีPยวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการการศึกษา ทั*งครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน 

ตวัแทนศิษยเ์ก่าและตวัแทนนกัเรียน ดงันั*นดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมทาํใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง

ทีเป็นไปตามความคาดหวงั ความตอ้งการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความพึงพอใจ

สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2542 : 24-37) ทีPกล่าว วา่  ลกัษณะของความพึงพอใจ

ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัขึ*นอยูก่บัประสบการณ์และปัจจยัอืPน ๆ  แต่หากวา่สถานการณ์เป็นไปตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยสามารถทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บในสิPงทีPคาดหวงั ตามความตอ้งการ

กย็อ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึกทีPดีและพึงพอใจ 

ทั*งนี*      จากการทีPคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความพึงพอใจในรูปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง อาจเป็นเพราะโรงเรียนดาํเนินการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน

ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทาํใหทุ้กฝ่ายทีPเกีPยวขอ้งทั*งครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั*นพื*นฐานตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการมีวนิยั และดว้ยความชดัเจนของการดาํเนินงาน 

ความเป็นไปไดข้องโครงการกิจกรรม แนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามสภาพจริงทีPสามารถทาํไดอ้ยา่ง

เป็นรูปธรรม ความมุ่งมัPนตั*งใจของผูบ้ริหาร และศกัยภาพของครู ประกอบกบัการมีสมัพนัธภาพทีPดี 

ทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานร่วมมือร่วมใจทีPจะนาํพาการพฒันาวนิยันกัเรียนไปสู่ความ 

สาํเร็จตามเป้าหมายทีPวางไว ้ และมีความพึงพอใจในการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขาถึง พฒันา ในครั* งนี*  การทีPบุคคลไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเกิด

ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของและรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึ*น ยอ่มทาํใหก้ารจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาประสบผลสาํเร็จ ดว้ยเหตุนี*  จึงทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานมีความ 

พึงพอใจในการดาํเนินงาน และผลงานของการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ในดา้นการแสดง

ความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ในครั* งนี*   
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ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราช

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ทีPพฒันาขึ*นนี*  ไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการใช้

รูปแบบ  แลว้ศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาวนิยัดว้ยการสงัเคราะห์หลกัการทฤษฎี เทคนิค วธีิการ และ

งานวจิยัทีPเกีPยวขอ้งจนไดอ้งคป์ระกอบทีPเป็นแนวทางในการพฒันาวนิยั ผูว้จิยัไดร้วบรวมองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ และนาํมาเรียบเรียงจนเป็นโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทาง

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา แบ่งเป็นขั*นตอนทีPสาํคญัได ้ 4 ขั*นตอน คือ ความตระหนกั  

การบริหารจดัการ การลงมือปฏิบติั และการประเมินผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พืPอใชพ้ฒันาวนิยัของ

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ดงันั*น จากผลการใชรู้ปแบบครั* งนี*  ผูว้จิยัจึงสรุปขอ้เสนอแนะเพืPอเป็น

แนวทางสาํหรับผูที้Pสนใจตอ้งการนาํรูปแบบไปใชต่้อไป ดงันี*  

1. จากผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และความเป็นไปไดอ้ยู ่

ในระดบัมากทีPสุด จึงควรนาํรูปแบบและแนวทางทีPคน้พบไปพฒันาอยา่งต่อเนืPอง เพืPอนาํไปใชใ้นการ

พฒันาวนิยัของนกัเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิPงขึ*น 

2. จากผลการวจิยั  พบวา่  รูปแบบมีความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด   ผูน้าํไปใช ้

ควรปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความคิดริเริPมสร้างสรรคเ์พิPมขึ*นเพืPอใหไ้ดรู้ปแบบทีPมีแนวคิดใหม่ๆ สามารถ 

นาํไปใชพ้ฒันาวนิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และควรปรับองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบใหมี้ความ

สอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทและปัจจยัการดาํเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบใหม่ ๆ ดว้ยเช่นกนั 

3. จากผลการวจิยั พบวา่ การเสริมสร้างวนิยันกัเรียนในดา้นความรับผดิชอบของนกัเรียน 

มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ควรจดักิจกรรมทีPเสริมสร้างวนิยัดว้ยนกัเรียนเอง ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดคิ้ด 

ริP เริPม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั*น ๆ โดยครูมีหนา้ทีPเป็นผูชี้*แนะ ใหก้าํลงัใจ และเสริมแรงบวกดว้ย

การชืPนชม การยกยอ่งใหเ้ป็นแบบอยา่ง และควรใหน้กัเรียน ครู ร่วมกนักาํหนดพฤติกรรมทีPเกีPยวขอ้ง

กบัวนิยัดา้นความรับผดิชอบ เพืPอสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติั เกิดเป็นพฤติกรรมทีPพึงประสงคที์P

โรงเรียนตอ้งการ 

4. จากผลการวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจของครู ดา้นการประเมินผล มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ควร 

ปรับรูปแบบการประเมินผลใหเ้ขา้ใจง่าย กระชบั รัดกมุ ไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก โดยการลดขั*นตอนของการ

ประเมินยอ่ย ลดจาํนวนเครืPองมือทีPใชใ้นการประเมินแต่ละระดบั ทั*งระดบัโรงเรียน และระดบัชั*น

เรียน ตลอดจนการสรุปผล เพืPอใหก้ารประเมินผลเป็นไปไดง่้ายและต่อเนืPอง ไม่สร้างภาระหรือความ

ยุง่ยากแก่ผูป้ระเมินผล  
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5. จากผลการวจิยั  พบวา่  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัโครงการ/กิจกรรม   ตาม 

หลกัไตรสิกขามีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ควรปรับปรุงกิจกรรมทีPเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยันกัเรียนและกิจวตัร

ประจาํวนัของนกัเรียน รวมถึงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ และความสาํคญัของหลกัไตรสิกขาทีPมีผลต่อ

การเรียน โดยใชว้ธีิการสอน การปฏิบติั ตามแนวทางของหลกัไตรสิกขาแบบง่าย ๆ อยา่งเป็นขั*นตอน 

ทีPทุกคนสามารถปฏิบติัและนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

6. จากผลการวจิยั   พบวา่   ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประชุมชี*แจงแนวทางการ 
เสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ควรมีการจดัประชุมทีPบ่อยครั* งและใชเ้วลาในการประชุม

มากขึ*น เพืPอเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็น แลกเปลีPยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเขา้ใจ

ในการพฒันาวนิยัมากยิPงขึ*น นอกจากนี*  ดว้ยขอ้จาํกดัของเวลา ภารกิจของผูบ้ริหาร เวลาการทาํงาน 

ของผูป้กครองทีPมีช่วงเวลาไม่แน่นอนและไม่ตรงกนั จึงควรนดัหมายเวลาการประชุมทีPเหมาะสมและ

สะดวกทั*งสองฝ่าย  

7. จากผลการวจิยั  พบวา่  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานทีPมีต่อ 

การแสดงความเคารพของนกัเรียนต่อผูอื้Pนถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย และความรับผดิชอบ 

ของนกัเรียน มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด การแสดงความเคารพควรใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงอยา่งสมํPาเสมอจาก

ชีวติประจาํวนั โดยครูใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจและเป็นแบบอยา่งทีPดี ตลอดจนการติดตาม

ความกา้วหนา้ของพฤติกรรมนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดต่อเนืPอง ส่วนความรับผดิชอบควรใหน้กัเรียน ครู 

ร่วมกนักาํหนดพฤติกรรมทีPเกีPยวขอ้งกบัวนิยัดา้นความรับผดิชอบ เพืPอสร้างความเขา้ใจตรงกนัในการ

ปฏิบติั เกิดเป็นพฤติกรรมทีPพึงประสงคที์Pโรงเรียนตอ้งการ  

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครัOงต่อไป 

1. ควรนาํรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองไปพฒันาวนิยัดา้นอืPนๆ เช่น ความซืPอสตัย ์ 

การตรงต่อเวลา ความอดทน ฯลฯ เพืPอจะไดท้ราบวา่รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองดงักล่าวมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกบัการพฒันาวนิยัดงักล่าวหรือไม่ เพืPอจะไดน้าํไปปรับใชไ้ด้

อยา่งเหมาะสม 

2. ควรศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบเพิPมเติม ในดา้นโครงสร้าง เนื*อหา และภาษา ให ้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนในทุกระดบัช่วงชั*น เพืPอใหก้ารใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัดงักล่าว

มีสิทธิภาพ การพฒันาวนิยันกัเรียนมีประสิทธิผลยิPงขึ*น 

3. ควรมีการศึกษาเชิงสาเหตุหรือเชิงปัจจยัวา่   ปัจจยัใดมีอิทธิผลต่อการพฒันาวนิยัของ 
นกัเรียนตามรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เพืPอจะไดท้ราบถึงสาเหตุหรือปัจจยัสาํคญั ๆ และนาํ 

มาพฒันาวนิยัไดต้รงหรือสอดคลอ้งกบัสาเหตุปัจจยันั*น 
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คาํสั&งโรงเรียนทรัพยท์ว ี

ที& พิเศษ / ๒๕๖๐ 

เรื&อง  แต่งตั>งคณะกรรมการพฒันาวนิยัพฤติกรรมและเสริมสร้างความมีวนิยัในตนเอง 

                      ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

……………………………… 
 

เพื&อใหน้กัเรียน โรงเรียนทรัพยท์ว ี มีระเบียบวนิยัในตนเอง  มีความประพฤติ ปฏิบติัตนอยูใ่น 

ระเบียบวนิยั ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์ และแนวทางปฏิบติัตน ตลอดจนมีคุณลกัษณะที&พึงประสงค ์ ตามที&

โรงเรียนกาํหนด อาศยัอาํนาจตามความมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ และมาตรา ๒๗(๑)และ(๔) แห่งพระราชบญัญติัครูและบุคลากรทางการศึกษา พทุธศกัราช 

๒๕๔๗ คาํสั&งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั>นพื>นฐาน ที& ๑/๒๕๔๖ เรื&อง ใหข้า้ราชการครูปฏิบติั

หนา้ที&ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาจึงขอแต่งตั>งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทรัพยท์ว ี

ใหป้ฏิบติัหนา้ที&และรับผดิชอบ ดงันี> .- 
 

๑. คณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบดว้ย 
๑.๑ นางนิภาพรรณ หงษชู์เกียรติ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางปนิตดา ถิ&นท่าเรือ ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑.๓ นางภิญญา สงัคะนี  ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑.๔ นางดุษฎี บุญส่ง  ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑.๕ นางมธุรส รัตนะ  ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑.๖ นางอภิญญา ถิ&นท่าเรือ ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

มหีน้าที1  ใหค้าํปรึกษา สนบัสนุน อาํนวยความสะดวก แนะนาํ  และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ 

ใหด้าํเนินงานไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค ์
  

๒. คณะกรรมการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

๒.๑ นางปนิตดา ถิ&นท่าเรือ ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายไพฑูรย ์ สญัญากิจ ครู คศ.๓  กรรมการ 

๒.๓ นางดุษฎี บุญส่ง  ครู คศ.๒  กรรมการ 

๒.๔ นางอภิญญา ถิ&นท่าเรือ ครู คศ.๒  กรรมการ 

๒.๕ นางภิญญา สงัคะนี  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
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มหีน้าที1  ๑. ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน การดาํเนินงานระบบพฒันาวนิยั การเสริมสร้าง

ความมีวนิยั และแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน เพื&อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจกรอบการปฏิบติังาน

อยา่งชดัเจนและนาํไปปฏิบติัได ้

  ๒.  กาํกบั ดูแลการปฏิบติัหนา้ที&ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปกครอง

ดูแลนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

  ๓. ประสานงานกบัผูป้กครอง ครูประจาํชั>น ในการพฒันาวนิยัแต่ละระดบัชั>น ให้

ปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายกาํกบัตดิตามพฤตกิรรมนักเรียน และดูแลระบบงานพฒันาวนิยัและ 

แกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียนตามระดบัชั>น ประกอบดว้ย 

๓.๑ นางสาวพฒันา บุญกล่อม  ครูประจาํชั>นอนุบาล ๑ 

๓.๒ นางสุรีวรรณ ชยัเพชร   ครูประจาํชั>นอนุบาล ๒ 

๓.๓ นางดุษฎี บุญส่ง   ครูประจาํชั>นประถมศึกษาปีที& ๑ 

๓.๔ นางสาววรรณนภา  ศรีสมบูรณ์  ครูประจาํชั>นประถมศึกษาปีที& ๒ 

๓.๕ นางสุปราณี เพชรศรี   ครูประจาํชั>นประถมศึกษาปีที& ๓ 

๓.๖ นายสุวทิย ์ ชยัเพชร   ครูประจาํชั>นประถมศึกษาปีที& ๔ 

๓.๗ นางสาวณฏัฐิณี กระจ่างแจง้  ครูประจาํชั>นประถมศึกษาปีที& ๕ 

๓.๘ นางสาวโซเฟีย เวเนสซา ช่วยหนู ครูประจาํชั>นประถมศึกษาปีที& ๖ 

๓.๙ นางภิญญา ถิ&นท่าเรือ  ครูประจาํชั>นมธัยมศึกษาปีที& ๑ 

๓.๑๐ นางมธุรส รัตนะ   ครูประจาํชั>นมธัยมศึกษาปีที& ๒ 

๓.๑๑ นางภิญญา สงัคะนี   ครูประจาํชั>นมธัยมศึกษาปีที& ๓ 

๓.๑๒ นางปนิตดา ถิ&นท่าเรือ  กรรมการและเลขานุการ 

มหีน้าที1  ๑. ดูแล กาํกบัติดตาม พฒันาวนิยัพฤติกรรมและเสริมสร้างความมีวนิยัในตนเองของ

นกัเรียนใหป้ฏิบติัตนตามระเบียบและวฒันธรรมของโรงเรียน 

  ๒.  พิจารณาปัญหาที&พบเห็น พฤติกรรมวนิยัของนกัเรียน เพื&อเสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

  ๓. อื&น ๆ ตามที&ไดรั้บมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
๔.๑ นางมธุรส  รัตนะ   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวโซเฟีย เวเนสซา ช่วยหนู   กรรมการ 

๔.๓ นางสาววรรณนภา   ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 
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๔.๔ นายธีรศกัดิh   พนัอุไร   กรรมการ 

๔.๕ นางสาวศิริลกัษณ์  บุญเลิศกลุ  กรรมการและเลขานุการ 

มหีน้าที1  ๑. ออกแบบและจดัเตรียมแบบประเมิน 

 ๒. สรุปผลการประเมินการจดักิจกรรมเสนอต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
 

 ใหผู้ที้&ไดรั้บมอบหมายหนา้ที&ตามคาํสั&งดงักล่าวขา้งตน้ ปฏิบติัหนา้ที&ดว้ยความรับผดิชอบ เตม็

ความรู้ความสามารถ เสียสละ และทุ่มเท เพื&อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่นกัเรียน และเกิดผลดีแก่ทาง

ราชการสืบไป 
 

 ทั>งนี>  ตั>งแต่บดันี> เป็นตน้ไป 

 

   สั&ง  ณ  วนัที&  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  

    

       (นางนิภาพรรณ  หงษชู์เกียรติ) 

       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทรัพยท์ว ี

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

 

ทีH ชืHอ - สกลุ วุฒ ิ– สาขา ตาํแหน่ง - สถานทีHทาํงาน 

1 นายอดุลย ์ เงินศรี ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี 
 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

เขตพืDนทีEการศึกษาชุมพร 

เขต 2 
 

2 นายศุภชยั  เวชกลุ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี 

ผูอ้าํนวยการเชีEยวชาญ

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 

สงักดัสาํนกังานเขตพืDนทีE

การศึกษาประถมศึกษา       

สุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

3 นางกรรณิการ์  ปานนุช ปร.ด. สาขาการวจิยัและสถิติทาง

วทิยาการปัญญา 

มหาวทิยาลยับูรพา 
 

ศึกษานิเทศกเ์ชีEยวชาญ 

สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั

สุราษฏร์ธานี 
 

4 ผศ.ดร.พิสณุ  ฟองศรี ค.ด. สาขาการวดัและประเมินผล

การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขา
ประเมินผลและวจิยั

ทางการศึกษา 

- นกัวชิาการอิสระ 
- วทิยากรดา้นวจิยัและ
ประเมิน 
 

5 ดร.ทวชั  บุญแสง ปร.ด. สาขาวฒันธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

อาจารย ์สาขาวชิาสงัคมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เชีHยวชาญตรวจสอบเครืHองมือ (IOC)  
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รายนามผู้เชีHยวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพเครืHองมือ (IOC) 

 

ทีH ชืHอ - สกลุ วุฒ ิ- สาขา ตาํแหน่ง - สถานทีHทาํงาน 

1 นางจริยา  ซึD งสุนทร ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี 

 

ผูอ้าํนวยการเชีEยวชาญ 

โรงเรียนบา้นสุชน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืDนทีE

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 1 
 

2 นายศุภชยั  เวชกลุ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี 

 

ผูอ้าํนวยการเชีEยวชาญ 

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 

สงักดัสาํนกังานเขตพืDนทีE

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 1 
 

3 นางกรรณิการ์  ปานนุช ปร.ด. สาขาการวจิยัและสถิติ

ทางวทิยาการปัญญา 

มหาวทิยาลยับูรพา 

ศึกษานิเทศกเ์ชีEยวชาญ 

สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั

สุราษฏร์ธานี 
 

4 นายธีระพงษ ์ อินทสโร ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี 
 

ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12 

สงักดัสาํนกังานเขตพืDนทีEการ 

ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี    

เขต 3 

5 นางอาํพร  ศุภศรี ศษ.ม. สาขาประเมินการศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ศษ.ม. สาขาบริการศึกษา 

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

ครูเชีEยวชาญ สงัคมศึกษา  

โรงเรียนบา้นเขาตอก สงักดั

สาํนกังานเขตพืDนทีEการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี    

เขต 3 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรูปแบบฯ และเครื=องมือ 
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๒๗                                           โรงเรียนทรัพย์ทวี 
         ๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม 
         จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๔๐ 

 

  ๖   มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแบบสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี  ตามแนวทางพระราชดำรัส 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

 

เรียน ........................................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความต้องการจำเป็น            จำนวน  ๓  ฉบับ 
 

   ด้วยโรงเรียนทรัพย์ทวี  ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบ 
การเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้พัฒนาวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

                   โรงเรียนทรัพย์ทวี พิจารณาเห็นว่าท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่จะตรวจสอบ
คุณภาพแบบสำรวจความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ให้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะตามที่ท่านเห็นสมควร  
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                           (นางนิภาพรรณ  หงษ์ชูเกียรติ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี 
 
 
 
 

โรงเรียนทรัพย์ทวี 
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๔๒                                            โรงเรียนทรัพย์ทวี 
         ๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม 
         จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๔๐ 

 

๑๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัสเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

 

เรียน ........................................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เค้าโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ          จำนวน  ๑  เล่ม 
๒. แบบตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของโครงสร้างรูปแบบ   จำนวน  ๑  ฉบับ 
 

  ด้วยโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองนักเรียน โรงเรียน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยในตนเองที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี รายละเอียด
ตามเค้าโครงที่แนบมาพร้อมนี้  
 

                   โรงเรียนทรัพย์ทวี พิจารณาเห็นว่าท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่จะเสนอแนะ 
ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทวี   ตามแนวทางพระราช 
ดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ จงึขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง
ของโครงสร้างรูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะตามที่ท่านเห็นสมควร  
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                           (นางนิภาพรรณ  หงษ์ชูเกียรติ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี 
 
 
 
 

โรงเรียนทรัพย์ทวี 
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๔๓                                            โรงเรียนทรัพย์ทวี 
         ๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม 
         จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๔๐ 

 

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเอง 
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

 

เรียน ........................................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เค้าโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ          จำนวน  ๑  เล่ม 
๒. เครื่องมือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ                จำนวน  ๕  ฉบับ 
 

  ด้วยโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองนักเรียน โรงเรียน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยในตนเองที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี รายละเอียด
ตามเค้าโครงที่แนบมาพร้อมนี้  
 

                   โรงเรียนทรัพย์ทวี พิจารณาเห็นว่าท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่จะเสนอแนะ 
ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทวี   ตามแนวทางพระราช 
ดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้
ข้อเสนอแนะตามที่ท่านเห็นสมควร  
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                           (นางนิภาพรรณ  หงษ์ชูเกียรติ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี 
 
 
 
 

โรงเรียนทรัพย์ทวี 
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
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ภาคผนวก ง 

ผลการตรวจสอบเครื2องมือ 
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สรุปผลการตรวจสอบเครื2องมือของผู้เชี2ยวชาญ 

  

ผลการตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื6อหา (IOC) ของแบบสงัเกต และแบบสอบถาม การ

พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส 

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดงันี6  

 

แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ จาํนวน 3 ฉบับ คือ 

 ฉบบัทีK  1  สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียน    จาํนวน  7   ขอ้     ไดค้่า   IOC 0.94

 ฉบบัทีK  2  สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของผูป้กครอง  จาํนวน  10  ขอ้     ไดค้่า  IOC 0.92 

ฉบบัทีK  3  สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของครู     จาํนวน  10  ขอ้     ไดค้่า  IOC 0.90 

                 และคณะกรรมการสถานศึกษา  

           

แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบของครู และความพงึพอใจของผู้เกี2ยวข้อง จาํนวน 5 ฉบับ คือ 

ฉบบัทีK  4  สงัเกตความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  3  ดา้น   คือ   ดา้นการแสดงความเคารพ 

ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการจดัระเบียบแถว จากการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราช

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มี 3 ตอน จาํนวน 48 ขอ้ ไดค้่า IOC รวม   0.93   คือ 

 ตอนทีK 1  ดา้นการแสดงความเคารพ    จาํนวน  17  ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.93 

 ตอนทีK 2  ดา้นความรับผดิชอบ         จาํนวน  17  ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.94 

 ตอนทีK 3  ดา้นการจดัระเบียบแถว     จาํนวน  14  ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.93 

ฉบบัทีK 5  สอบถามความพึงพอใจของครู  มี  4  ดา้น  คือ  ความตระหนกั  การบริหารจดัการ 

การลงมือปฏิบติั การประเมินผล จาํนวน  28  ขอ้ ไดค้่า  IOC รวม  0.96 คือ 

 ดา้นทีK 1  ความตระหนกั         จาํนวน   7   ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.97 

 ดา้นทีK 2  การบริหารจดัการ         จาํนวน   7   ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.97 

 ดา้นทีK 3  การลงมือปฏิบติั                   จาํนวน   7   ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.94 

 ดา้นทีK 4  การประเมินผล                   จาํนวน   7   ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.94 

ฉบบัทีK 6  สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน            จาํนวน  15  ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.95 

ฉบบัทีK 7  สอบถามความพึงพอใจของผูป้กครอง         จาํนวน  13  ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.94 

ฉบบัทีK 8  สอบถามความพึงพอใจของ     จาํนวน  10  ขอ้     ไดค้่า  IOC     0.96 

                             คณะกรรมการสถานศึกษาขั6นพื6นฐาน 
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สรุปผลการตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ของเครื2องมือโดยผู้เชี2ยวชาญ เป็นรายข้อได้ดงันีM 

 

ฉบับที2 1  แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นของนักเรียน จาํนวน 7 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 7 7 7 5 7 33 0.94 ใช้ได้ 

 

ฉบับที2 2  แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นของผู้ปกครอง จาํนวน 10 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

รวม 10 10 8 10 8 46 0.92 ใช้ได้ 
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ฉบับที2 3  แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 10 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

รวม 10 10 7 10 8 45 0.90 ใช้ได้ 
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ฉบับที2 4  ตอนที2 1 แบบสังเกตความมวีนัิยในตนเอง ด้านการแสดงความเคารพ จาํนวน 17 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

รวม 17 17 14 17 14 79 0.93 ใช้ได้ 
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ฉบับที2 4  ตอนที2 2 แบบสังเกตความมวีนัิยในตนเอง ด้านความรับผดิชอบ จาํนวน 17 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 16 17 15 17 15 80 0.94 ใช้ได้ 
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ฉบับที2 4  ตอนที2 3 แบบสังเกตความมวีนัิยในตนเอง ด้านการจดัระเบียบแถว จาํนวน 13 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 13 14 12 14 12 65 0.93 ใช้ได้ 

 

ฉบับที2 5  ด้านที2 1 แบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านความตระหนัก จาํนวน 7 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 7 7 7 6 7 34 0.97 ใช้ได้ 
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ฉบับที2 5  ด้านที2 2 แบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านการบริหารจดัการ จาํนวน 6 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 7 6 7 7 7 34 0.97 ใช้ได้ 

  

 

ฉบับที2 5  ด้านที2 3 แบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านการลงมือปฏบิัต ิจาํนวน 7 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 7 6 6 7 7 33 0.94 ใช้ได้ 
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ฉบับที2 5  ด้านที2 4 แบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านการประเมนิผล จาํนวน 7 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 6 7 6 7 7 33 0.94 ใช้ได้ 

  

ฉบับที2 6  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน จาํนวน 15 ข้อ  

 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 15 15 13 15 13 71 0.95 ใช้ได้ 
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ฉบับที2 7  แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง จาํนวน 13 ข้อ  
 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 12 13 12 13 11 61 0.94 ใช้ได้ 

 

ฉบับที2 8  แบบสอบถามความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน จาํนวน 10 ข้อ  
 

ขอ้ทีK 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชีKยวชาญ รวม

คะแนน 

ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนทีK 1 คนทีK 2 คนทีK 3 คนทีK 4 คนทีK 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 10 10 9 10 9 48 0.96 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 

ผลการทดลองใช้เครื4องมือ 
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สรุปผลการหาค่าความเชื4อมั4น 𝛂  ของแบบสํารวจ แบบสังเกต และแบบสอบถาม 

 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทาง 

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดงันีC  

 

 หาค่าความเชื4อมั4น 𝛂 ของแบบสํารวจ และแบบสอบถาม โดยใช้สูตรของ Cronbach และ

การหาค่าสัมประสิทธิHสหสัมพนัธ์ของแบบสังเกตโดยใช้สูตรของ Pearson 

 

1. แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ จาํนวน 3 ฉบับ คือ 

ฉบับที4 1  สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียน  จาํนวน    7       ขอ้  ไดค้่า α     0.85 

ฉบับที4 2  สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของผูป้กครอง  จาํนวน    10    ขอ้  ไดค้่า α   0.88 

ฉบับที4 3  สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัCนพืCนฐาน  

จาํนวน    10    ขอ้ ไดค้่า α     0.87 

 

2. แบบสังเกตผลการใช้รูปแบบ และแบบสอบถามความพงึพอใจ จาํนวน 5 ฉบับ คือ 

ฉบับที4 4  สงัเกตความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ใน  3  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้น 

ความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว จาํนวน 48 ขอ้ ไดค้่า α  รวม  0.96  คือ 

ตอนทีO 1  การแสดงความเคารพ  จาํนวน    17    ขอ้ ไดค้่า α     0.98 

ตอนทีO 2  ความรับผดิชอบ  จาํนวน    17    ขอ้ ไดค้่า α     0.95 

ตอนทีO 3  การจดัระเบียบแถว  จาํนวน    14    ขอ้ ไดค้่า α     0.95 

ฉบับที4 5  สอบถามความพึงพอใจของครู มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความตระหนกั การบริหารจดัการ การลงมือ 

ปฏิบติั และการประเมินผล จาํนวน 28 ขอ้ ไดค้่า α  รวม  0.87  คือ 

ดา้นทีO 1  ความตระหนกั  จาํนวน    7      ขอ้ ไดค้่า α     0.91 

ดา้นทีO 2  การบริหารจดัการ  จาํนวน    7      ขอ้ ไดค้่า α     0.89 

ดา้นทีO 3  การลงมือปฏิบติั  จาํนวน    7      ขอ้ ไดค้่า α     0.85 

ดา้นทีO 4  การประเมินผล  จาํนวน    7      ขอ้ ไดค้่า α     0.83 

ฉบับที4 6  สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  จาํนวน    15    ขอ้ ไดค้่า α     0.91 

ฉบับที4 7  สอบถามความพึงพอใจของผูป้กครอง จาํนวน    13    ขอ้ ไดค้่า α     0.90 

ฉบับที4 8  สอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัCนพืCนฐาน 

 จาํนวน    10    ขอ้ ไดค้่า α     0.83 
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ฉบับที4 1  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ 

               ของนักเรียน 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 28.233 8.323 0.461 0.849 

2 28.233 8.047 0.543 0.837 

3 28.200 8.855 0.370 0.859 

4 28.300 7.045 0.765 0.801 

5 28.233 7.289 0.786 0.799 

6 28.100 8.783 0.542 0.839 

 7 28.300 6.907 0.809 0.793 

ค่า 𝛂  = 0.849 

 

ฉบับที4 2  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ 

               ของผู้ปกครอง 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 41.800 17.614 0.654 0.860 

2 41.700 19.183 0.439 0.876 

3 41.767 18.392 0.570 0.866 

4 41.800 17.545 0.666 0.859 

5 41.800 17.200 0.730 0.853 

6 41.600 19.834 0.473 0.873 

7 41.867 16.602 0.776 0.849 

8 41.800 17.614 0.654 0.860 

9 41.700 19.183 0.439 0.876 

10 41.767 18.392 0.570 0.866 

ค่า 𝛂  = 0.876 
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ฉบับที4 3  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ 

               ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัTนพืTนฐาน 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 42.300 14.631 0.750 0.847 

2 42.133 17.982 0.229 0.880 

3 42.267 15.168 0.644 0.856 

4 42.267 15.375 0.600 0.859 

5 42.333 14.092 0.789 0.843 

6 42.167 16.695 0.488 0.868 

7 42.400 13.697 0.797 0.841 

8 42.300 14.631 0.750 0.847 

9 42.200 17.200 0.244 0.885 

10 42.333 15.471 0.559 0.863 

ค่า 𝛂  = 0.872 

 

ฉบับที4 5  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านความตระหนัก 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 28.133 10.120 0.671 0.899 

2 28.133 9.982 0.706 0.895 

3 28.067 10.892 0.624 0.902 

4 28.133 9.706 0.778 0.886 

5 28.067 9.926 0.817 0.882 

6 27.933 11.375 0.680 0.900 

7 28.133 9.568 0.814 0.881 

ค่า 𝛂  = 0.906 
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ฉบับที4 5  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านการบริหารจดัการ 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 27.867 9.982 0.634 0.884 

2 27.833 10.075 0.615 0.886 

3 27.800 10.717 0.579 0.889 

4 27.867 9.568 0.739 0.870 

5 27.767 9.633 0.818 0.861 

6 27.633 10.999 0.683 0.881 

7 27.833 9.316 0.811 0.861 

ค่า 𝛂  = 0.892 

 

ฉบับที4 5  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านการลงมือปฏบิัต ิ
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 27.900 8.093 0.530 0.842 

2 27.867 8.189 0.507 0.845 

3 27.833 8.833 0.442 0.851 

4 27.867 7.706 0.652 0.823 

5 27.800 7.338 0.790 0.801 

6 27.667 8.713 0.579 0.836 

7 27.867 7.016 0.798 0.798 

ค่า 𝛂  = 0.850 
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ฉบับที4 5  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความพงึพอใจของครู ด้านการประเมนิผล 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 28.133 6.257 0.401 0.845 

2 28.033 6.447 0.480 0.825 

3 28.100 6.231 0.544 0.816 

4 28.067 5.789 0.646 0.799 

5 27.933 5.926 0.774 0.783 

6 27.900 6.300 0.636 0.804 

7 28.033 5.757 0.671 0.795 

ค่า 𝛂  = 0.833 

 

ฉบับที4 6  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 65.367 37.826 0.599 0.904 

2 65.200 41.890 0.225 0.913 

3 65.333 36.851 0.741 0.899 

4 65.333 38.437 0.530 0.906 

5 65.400 38.110 0.509 0.907 

6 65.233 40.047 0.466 0.908 

7 65.467 37.292 0.555 0.906 

8 65.367 37.826 0.599 0.904 

9 65.267 41.030 0.214 0.916 

10 65.400 36.179 0.809 0.896 

11 65.367 36.792 0.812 0.897 

12 65.433 36.254 0.729 0.899 

13 65.433 36.254 0.729 0.899 

14 65.433 36.254 0.729 0.899 

15 65.433 36.254 0.729 0.899 

ค่า 𝛂  = 0.910 
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ฉบับที4 7  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 56.067 28.133 0.656 0.887 

2 55.900 32.093 0.217 0.902 

3 56.033 27.551 0.760 0.882 

4 56.033 28.792 0.565 0.891 

5 56.133 27.154 0.675 0.885 

6 55.967 29.344 0.569 0.891 

7 56.200 26.510 0.710 0.884 

8 56.067 28.133 0.656 0.887 

9 55.967 31.275 0.214 0.905 

10 56.100 27.334 0.770 0.881 

11 56.067 28.133 0.725 0.884 

12 56.133 28.051 0.599 0.889 

13 56.133 28.051 0.599 0.889 

ค่า 𝛂  = 0.897 

 

ฉบับที4 8  ผลการหาค่าความเชื4อมั4นแบบสอบถามความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัTนพืTนฐาน 
 

ขอ้ทีO 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha  

If Item Deleted 

1 42.000 14.000 0.522 0.819 

2 41.733 16.823 0.194 0.841 

3 41.867 14.120 0.620 0.808 

4 41.867 14.326 0.574 0.813 

5 41.933 13.099 0.766 0.791 

6 41.767 15.564 0.457 0.825 

7 42.000 12.966 0.728 0.795 

8 41.900 13.817 0.678 0.802 

9 41.833 16.213 0.165 0.853 

10 41.900 14.576 0.512 0.819 

ค่า 𝛂  = 0.833 
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สรุปผลการหาค่าสัมประสิทธิHสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน แบบสังเกตความมวีนัิยในตนเองของนักเรียน 

 

ฉบับที4 4  ตอนที4 1  ด้านการแสดงความเคารพ 
 

คนทีO 
ครูสงัเกตคนทีO 1 

(x) 

ครูสงัเกตคนทีO 2 

(y) 
x2 y2 xy 

1 4.88 4.71 23.84 22.15 22.98 

2 4.94 4.76 24.42 22.70 23.54 

3 4.94 4.94 24.42 24.42 24.42 

4 4.94 5.00 24.42 25.00 24.71 

5 4.88 4.88 23.84 23.84 23.84 

6 4.71 4.71 22.15 22.15 22.15 

7 5.00 4.82 25.00 23.27 24.12 

8 4.88 4.88 23.84 23.84 23.84 

9 5.00 5.00 25.00 25.00 25.00 

10 4.82 4.59 23.27 21.05 22.13 

11 4.88 4.59 23.84 21.05 22.40 

12 5.00 5.00 25.00 25.00 25.00 

13 4.53 4.41 20.52 19.46 19.98 

14 5.00 4.88 25.00 23.84 24.41 

15 5.00 4.94 25.00 24.42 24.71 

16 3.35 3.41 11.24 11.64 11.44 

17 4.35 4.41 18.95 19.46 19.20 

18 4.94 4.88 24.42 23.84 24.12 

19 4.65 4.65 21.60 21.60 21.60 

20 4.88 4.88 23.84 23.84 23.84 

21 4.35 4.37 18.95 19.12 19.03 

22 3.88 4.06 15.07 16.47 15.76 

23 4.35 4.29 18.95 18.44 18.69 

24 4.59 4.53 21.05 20.52 20.78 

25 3.47 3.53 12.04 12.46 12.25 

26 4.29 4.29 18.44 18.44 18.44 

27 4.35 4.41 18.95 19.46 19.20 

28 4.24 4.24 17.94 17.94 17.94 
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คนทีO 
ครูสงัเกตคนทีO 1 

(x) 

ครูสงัเกตคนทีO 2 

(y) 
x2 y2 xy 

29 4.24 4.24 17.94 17.94 17.94 

30 4.35 4.41 18.95 19.46 19.20 

รวม 137.71 136.73 637.84 627.79 632.65 

 

𝑟 =
𝑛 𝑥𝑦 − 𝑥 𝑦

𝑛 𝑥) − 𝑥 ) 𝑛 𝑦) − 𝑦 )
 

 

𝑟 =
30×632.65 − (137.71×136.73)

30×637.84 − 137.71) 30×627.79 − 136.73)
 

 

r = 0.977 

 

 แสดงวา่ คะแนนการสงัเกตของครูคนทีO 1 และคะแนนการสงัเกตของครูคนทีO 2 มีความสอดคลอ้งกนัสูง 

               ทางบวก 
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ฉบับที4 4  ตอนที4 2  ด้านความรับผดิชอบ 
 

 

 

คนทีO 
ครูสงัเกตคนทีO 1 

(x) 

ครูสงัเกตคนทีO 2 

(y) 
x2 y2 xy 

1 4.65 4.59 21.60 21.05 21.32 

2 4.59 4.59 21.05 21.05 21.05 

3 4.71 4.53 22.15 20.52 21.31 

4 4.65 4.71 21.60 22.15 21.87 

5 4.71 4.71 22.15 22.15 22.15 

6 4.53 4.59 20.52 21.05 20.78 

7 4.76 4.76 22.70 22.70 22.70 

8 4.65 4.65 21.60 21.60 21.60 

9 4.82 4.76 23.27 22.70 22.98 

10 4.71 4.71 22.15 22.15 22.15 

11 4.76 4.65 22.70 21.60 22.14 

12 4.82 4.82 23.27 23.27 23.27 

13 4.59 4.53 21.05 20.52 20.78 

14 4.82 4.88 23.27 23.84 23.55 

15 4.88 4.82 23.84 23.27 23.55 

16 4.29 4.35 18.44 18.95 18.69 

17 4.47 4.41 19.99 19.46 19.72 

18 4.71 4.71 22.15 22.15 22.15 

19 4.59 4.53 21.05 20.52 20.78 

20 4.82 4.82 23.27 23.27 23.27 

21 4.49 4.45 20.16 19.81 19.99 

22 4.61 4.67 21.23 21.78 21.50 

23 4.39 4.43 19.29 19.64 19.46 

24 4.69 4.69 21.96 21.96 21.96 

25 4.26 4.26 18.19 18.19 18.19 

26 4.41 4.35 19.46 18.95 19.20 

27 4.51 4.51 20.34 20.34 20.34 

28 4.20 4.29 17.61 18.44 18.02 

29 4.31 4.35 18.61 18.95 18.78 
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คนทีO 
ครูสงัเกตคนทีO 1 

(x) 

ครูสงัเกตคนทีO 2 

(y) 
x2 y2 xy 

30 4.47 4.41 19.99 19.46 19.72 

รวม 137.87 137.54 634.61 631.44 632.97 

 
 

 

𝑟 =
𝑛 𝑥𝑦 − 𝑥 𝑦

𝑛 𝑥) − 𝑥 ) 𝑛 𝑦) − 𝑦 )
 

 

𝑟 =
30×632.97 − (137.87×137.54)

30×634.61 − 137.87) 30×631.44 − 137.54)
 

 

r = 0.946 

 

 แสดงวา่ คะแนนการสงัเกตของครูคนทีO 1 และคะแนนการสงัเกตของครูคนทีO 2 มีความสอดคลอ้งกนัสูง 

               ทางบวก 
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ฉบับที4 4  ตอนที4 3  ด้านการจดัระเบียบแถว 
 

 

คนทีO 
ครูสงัเกตคนทีO 1 

(x) 

ครูสงัเกตคนทีO 2 

(y) 
x2 y2 xy 

1 4.86 4.79 23.59 22.90 23.24 

2 4.71 4.64 22.22 21.56 21.89 

3 4.93 4.86 24.29 23.59 23.94 

4 4.71 4.57 22.22 20.90 21.55 

5 4.93 4.79 24.29 22.90 23.59 

6 4.64 4.64 21.56 21.56 21.56 

7 4.79 4.64 22.90 21.56 22.22 

8 4.86 4.79 23.59 22.90 23.24 

9 5.00 4.86 25.00 23.59 24.29 

10 4.50 4.57 20.25 20.90 20.57 

11 4.50 4.43 20.25 19.61 19.93 

12 5.00 4.86 25.00 23.59 24.29 

13 4.43 4.36 19.61 18.98 19.30 

14 4.86 4.86 23.59 23.59 23.59 

15 4.93 4.86 24.29 23.59 23.94 

16 4.14 4.29 17.16 18.37 17.76 

17 4.29 4.29 18.37 18.37 18.37 

18 4.86 4.93 23.59 24.29 23.94 

19 4.57 4.57 20.90 20.90 20.90 

20 4.86 4.93 23.59 24.29 23.94 

21 4.29 4.21 18.37 17.76 18.06 

22 4.14 4.29 17.16 18.37 17.76 

23 4.29 4.21 18.37 17.76 18.06 

24 4.57 4.57 20.90 20.90 20.90 

25 4.14 4.29 17.16 18.37 17.76 

26 4.14 4.21 17.16 17.76 17.46 

27 4.43 4.36 19.61 18.98 19.30 

28 4.46 4.32 19.93 18.67 19.29 

29 4.46 4.32 19.93 18.67 19.29 
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คนทีO 
ครูสงัเกตคนทีO 1 

(x) 

ครูสงัเกตคนทีO 2 

(y) 
x2 y2 xy 

30 4.29 4.14 18.37 17.16 17.76 

รวม 137.57 136.43 633.24 622.35 627.65 

 

𝑟 =
𝑛 𝑥𝑦 − 𝑥 𝑦

𝑛 𝑥) − 𝑥 ) 𝑛 𝑦) − 𝑦 )
 

 

𝑟 =
30×627.65 − (137.57×136.43)

30×633.24 − 137.57) 30×622.35 − 136.43)
 

 

 

r = 0.949 

 

 แสดงวา่ คะแนนการสงัเกตของครูคนทีO 1 และคะแนนการสงัเกตของครูคนทีO 2 มีความสอดคลอ้งกนัสูง 

               ทางบวก 
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ภาคผนวก ฉ 

สรุปผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 
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สรุปผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

ผู้ตอบ : นักเรียน 

 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 ตอ้งการใหค้รูสอนเรื+องวนิยัที+จาํเป็นและสาํคญัเพื+อ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

6 35 9 0 0 3.94 0.55 

2 ตอ้งการใหโ้รงเรียนกาํหนดพฤติกรรมที+ไม่พึง

ประสงคแ์ละพึงประสงคเ์พื+อนกัเรียนจะไดป้ฏิบติั

ตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

16 26 8 0 0 4.16 0.68 

3 จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา

วนิยัดว้ยตนเองเพราะจะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และ

เขา้ใจความสาํคญัของวนิยัมากขึTน 

19 16 15 0 0 4.08 0.83 

4 ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัทาํโครงการ/กิจกรรมที+   

เสริมสร้างวนิยันกัเรียนเพื+อนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ

ปฏิบติัจริง 

28 22 0 0 0 4.56 0.50 

5 ตอ้งการใหค้รูสอนเรื+องวนิยั ดว้ยบรรยากาศที+อบอุ่น 

เป็นกนัเอง เพราะนกัเรียนเรียนรู้ไดดี้และมีความสุข 

27 23 0 0 0 4.54 0.50 

6 ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองที+

สอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียนเพื+อสร้าง

ความเคยชินเป็นนิสยั 

34 16 0 0 0 4.68 0.47 

7 จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ เอาใจใส่การ

เรียนเพิ+มขึTน 

13 21 16 0 0 3.94 0.77 

รวมเฉลีKย 4.27 0.61 
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สรุปผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

ผู้ตอบ : ผู้ปกครอง 

 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 ตอ้งการใหโ้รงเรียนสอนเรื+องวนิยัที+ถูกตอ้งเพื+อบุตร

หลานประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

37 13 0 0 0 4.74 0.44 

2 ตอ้งการใหโ้รงเรียนแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที+เกี+ยวกบั

วนิยัของบุตรหลาน  

21 26 3 0 0 4.36 0.60 

3 ตอ้งการใหค้รูสอนเรื+องความมีวนิยัใหก้บับุตรหลาน

ดว้ยวธีิการที+หลากหลาย 

21 22 7 0 0 4.28 0.70 

4 ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมที+เสริมสร้าง

ความมีวนิยัใหก้บับุตรหลาน 

24 20 6 0 0 4.36 0.69 

5 ตอ้งการกาํหนดพฤติกรรมที+เป็นปัญหาร่วมกบั

โรงเรียน เพื+อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

19 25 6 0 0 4.26 0.66 

6 ตอ้งการกาํหนดขอ้ตกลง/ขอ้ปฏิบติัเกี+ยวกบัวนิยั

ร่วมกบัโรงเรียนเพื+อใหก้ารปฏิบติัของบุตรหลาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

24 25 1 0 0 4.46 0.54 

7 จาํเป็นตอ้งใหค้รูมีวนิยัในตนเองเพื+อเป็นแบบอยา่ง

ที+ดีแก่บุตรหลาน 

26 24 0 0 0 4.52 0.50 

8 ตอ้งการนาํหลกัพทุธศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที+เกี+ยวกบัวนิยั 

20 23 7 0 0 4.26 0.69 

9 ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัที+ เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

24 23 3 0 0 4.42 0.61 

10 ตอ้งการใหโ้รงเรียนมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั

เพื+อใหบุ้ตรหลานมีวนิยัในตนเองเป็นคนดีอยูร่่วมกบั

ผูอื้+นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

32 17 1 0 0 4.62 0.53 

รวมเฉลีKย 4.43 0.60 
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สรุปผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

ผู้ตอบ : ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืJนฐาน 

 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพราะตอ้งการ

สอนบูรณาการเรื+องวนิยัในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

17 4 0 0 0 4.81 0.40 

2 ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนเพื+อแกไ้ข

ปัญหาเรื+องวนิยัของนกัเรียน 

10 8 3 0 0 4.33 0.73 

3 จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนเพื+อ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนที+เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

11 5 5 0 0 4.29 0.85 

4 ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมที+เสริมสร้าง

ความมีวนิยัใหก้บันกัเรียน 

13 8 0 0 0 4.62 0.50 

5 ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพื+อใหค้รู ชุมชน

ผูป้กครอง ร่วมวางแผนดาํเนินการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

11 9 1 0 0 4.48 0.60 

6 ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั เพื+อใหน้กัเรียน

เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาวนิยัดว้ยตนเอง 

9 9 3 0 0 4.29 0.72 

7 ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนที+ ใชไ้ด้

ทุกระดบัชัTนอยา่งเป็นระบบและต่อเนื+อง 

10 11 0 0 0 4.48 0.51 

8 จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั สอดแทรก

ในกิจกรรม/กิจวตัรประจาํวนัของ นกัเรียนเพื+อสร้าง

ความคุน้ชินทาํเป็นนิสยัติดตวั 

17 4 0 0 0 4.81 0.40 

9 ตอ้งการนาํหลกัไตรสิกขามาใชแ้กปั้ญหาวนิยั เพราะ

เป็นการแกไ้ขอยา่งเป็นขัTนตอนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

20 1 0 0 0 4.95 0.22 

10 จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพื+อให ้

นกัเรียน เป็นคนดี มีวนิยั เป็นที+ชื+นชม สามารถอยู่

ร่วมกบัผูอื้+นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

17 4 0 0 0 4.81 0.40 

รวมเฉลีKย 4.59 0.53 
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สรุปผลการเปรียบเทยีบการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา  

ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

ผู้ตอบ :ครู 
  

ด้านการแสดงความเคารพ  ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที+สงัเกต 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 ไหวพ้อ่แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น 37 26 50 0 0 3.88 0.87 

2 ไหวค้รูกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” เมื+อเจอครูนอกโรงเรียน 33 58 22 0 0 4.10 0.69 

3 ไหวค้รูพร้อมกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับทัTงเวลามาและกลบั 27 36 50 0 0 3.80 0.80 

4 พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ 4 36 73 0 0 3.39 0.56 

5 กิริยามารยาทอ่อนนอ้มไม่กา้วร้าวต่อครู ผูใ้หญ่ ผูอื้+น 19 47 47 0 0 3.75 0.73 

6 เมื+อเดินสวนครูครัT งแรกหยดุยนืตรงกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ 18 15 80 0 0 3.45 0.76 

7 เมื+อเดินสวนครู ผูที้+ที+เคารพครัT งต่อมา หยดุยนืตรงให้

ผูที้+เคารพผา่นไปก่อน 

8 38 67 0 0 3.48 0.63 

8 เมื+อเดินแซงครูกล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” และเดิน 

กม้หลงัเลก็นอ้ย 

16 19 78 0 0 3.45 0.73 

9 เมื+อรับของจากผูใ้หญ่ไหว ้กล่าว“ขอบคุณค่ะ/ครับ” 14 34 65 0 0 3.55 0.71 

10 ไหวผู้ที้+เคารพดว้ยการประนมมือคอ้มศีรษะลง        

หวัแม่มือจรดปลายจมูก 

32 44 37 0 0 3.96 0.78 

11 ไหวพ้ระ บุคคลอื+นไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมไทย 52 61 0 0 0 4.46 0.50 

12 นั+งสมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบก่อนเขา้เรียน 35 40 38 0 0 3.97 0.81 

13 เมื+อเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู 28 47 38 0 0 3.91 0.76 

14 ไม่พดูคุย เล่น ในขณะที+ครูกาํลงัสอน 16 18 79 0 0 3.44 0.73 

15 เมื+อมีขอ้สงสยัขณะครูสอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม 15 9 89 0 0 3.35 0.70 

16 ถา้มาชา้เมื+อเขา้ร่วมกิจกรรมกล่าว“ขออนุญาตค่ะ/ครับ” 11 19 83 0 0 3.36 0.66 

17 เชื+อฟังและปฏิบติัตามคาํสั+งสอนของครู 6 13 94 0 0 3.22 0.53 

รวมเฉลีKย 3.68 0.70 



	 273  

ด้านการแสดงความเคารพ  ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที+สงัเกต 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 ไหวพ้อ่แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น 79 18 16 0 0 4.56 0.73 

2 ไหวค้รูกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” เมื+อเจอครูนอกโรงเรียน 69 42 2 0 0 4.59 0.53 

3 ไหวค้รูพร้อมกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับทัTงเวลามาและกลบั 96 16 1 0 0 4.84 0.39 

4 พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ 33 49 31 0 0 4.02 0.76 

5 กิริยามารยาทอ่อนนอ้มไม่กา้วร้าวต่อครู ผูใ้หญ่ ผูอื้+น 20 92 1 0 0 4.17 0.40 

6 เมื+อเดินสวนครูครัT งแรกหยดุยนืตรงกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ 31 60 22 0 0 4.08 0.68 

7 เมื+อเดินสวนครู ผูที้+ที+เคารพครัT งต่อมา หยดุยนืตรงให้

ผูที้+เคารพผา่นไปก่อน 

73 20 20 0 0 4.47 0.78 

8 เมื+อเดินแซงครูกล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” และเดิน 

กม้หลงัเลก็นอ้ย 

30 77 6 0 0 4.21 0.53 

9 เมื+อรับของจากผูใ้หญ่ไหว ้กล่าว“ขอบคุณค่ะ/ครับ” 97 16 0 0 0 4.86 0.35 

10 ไหวผู้ที้+เคารพดว้ยการประนมมือคอ้มศีรษะลง        

หวัแม่มือจรดปลายจมูก 

79 32 2 0 0 4.68 0.50 

11 ไหวพ้ระ บุคคลอื+นไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมไทย 84 29 0 0 0 4.74 0.44 

12 นั+งสมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบก่อนเขา้เรียน 89 24 0 0 0 4.79 0.41 

13 เมื+อเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู 103 10 0 0 0 4.91 0.29 

14 ไม่พดูคุย เล่น ในขณะที+ครูกาํลงัสอน 62 43 8 0 0 4.48 0.63 

15 เมื+อมีขอ้สงสยัขณะครูสอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม 44 66 3 0 0 4.36 0.54 

16 ถา้มาชา้เมื+อเขา้ร่วมกิจกรรมกล่าว“ขออนุญาตค่ะ/ครับ” 69 24 20 0 0 4.43 0.78 

17 เชื+อฟังและปฏิบติัตามคาํสั+งสอนของครู 50 63 0 0 0 4.44 0.50 

รวมเฉลีKย 4.51 0.54 
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ด้านความรับผดิชอบ  ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที+สงัเกต 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที+โรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั 23 16 74 0 0 3.55 0.81 

2 รับผดิชอบต่อหนา้ที+ที+ไดรั้บมอบหมาย 33 58 22 0 0 4.10 0.69 

3 ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะที+ถูกตอ้ง เช่น การอาบนํTา 

แปรงฟัน ลา้งมือ 

15 15 83 0 0 3.40 0.71 

4 สวมใส่เสืTอผา้ รองเทา้ สะอาดเรียบร้อย 15 13 85 0 0 3.38 0.71 

5 ส่งการบา้นตามเวลาที+กาํหนด 50 62 1 0 0 4.43 0.52 

6 ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดต้ามเวลา 17 8 88 0 0 3.37 0.73 

7 ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย 8 16 89 0 0 3.28 0.59 

8 ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง 19 25 69 0 0 3.56 0.77 

9 ร่วมมือทาํงานกบักลุ่มอยา่งเตม็ที+ 15 17 81 0 0 3.42 0.72 

10 เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัT ง 24 29 61 0 0 3.68 0.80 

11 ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน   

ชัTนเรียน 

49 64 0 0 0 4.43 0.50 

12 ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียน 23 23 67 0 0 3.61 0.81 

13 เขา้เรียนตามตารางและตามที+ครูนดัหมาย 34 44 35 0 0 3.99 0.78 

14 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที+ใหไ้วก้บัครู 11 40 62 0 0 3.55 0.67 

15 ช่วยทาํงานบา้น เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ 15 11 87 0 0 3.36 0.71 

16 เคารพเชื+อฟังผูป้กครอง และปฏิบติัตาม 24 10 79 0 0 3.51 0.83 

17 ร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนทุกครัT งที+มีโอกาส 12 38 63 0 0 3.55 0.68 

รวมเฉลีKย 3.66 0.71 
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ด้านความรับผดิชอบ  ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที+สงัเกต 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที+โรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั 64 47 2 0 0 4.55 0.53 

2 รับผดิชอบต่อหนา้ที+ที+ไดรั้บมอบหมาย 59 52 2 0 0 4.50 0.54 

3 ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะที+ถูกตอ้ง เช่น การอาบนํTา 

แปรงฟัน ลา้งมือ 

30 47 36 0 0 3.95 0.77 

4 สวมใส่เสืTอผา้ รองเทา้ สะอาดเรียบร้อย 68 11 34 0 0 4.30 0.91 

5 ส่งการบา้นตามเวลาที+กาํหนด 54 59 0 0 0 4.48 0.50 

6 ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดต้ามเวลา 72 19 22 0 0 4.44 0.80 

7 ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย 44 68 1 0 0 4.38 0.51 

8 ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง 107 6 0 0 0 4.95 0.23 

9 ร่วมมือทาํงานกบักลุ่มอยา่งเตม็ที+ 71 10 32 0 0 4.35 0.89 

10 เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัT ง 98 15 0 0 0 4.87 0.34 

11 ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน   

ชัTนเรียน 

68 43 2 0 0 4.58 0.53 

12 ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียน 80 30 3 0 0 4.68 0.52 

13 เขา้เรียนตามตารางและตามที+ครูนดัหมาย 58 55 0 0 0 4.51 0.50 

14 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที+ใหไ้วก้บัครู 25 42 46 0 0 3.81 0.77 

15 ช่วยทาํงานบา้น เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ 14 50 49 0 0 3.69 0.68 

16 เคารพเชื+อฟังผูป้กครอง และปฏิบติัตาม 92 18 3 0 0 4.79 0.47 

17 ร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนทุกครัT งที+มีโอกาส 76 24 13 0 0 4.56 0.69 

รวมเฉลีKย 4.43 0.60 
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ด้านการจดัระเบียบแถว  ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที+สงัเกต 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง 17 55 41 0 0 3.79 0.69 

2 เขา้แถวหนา้เสาธง แยกตามชัTนเรียนเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  

17 35 61 0 0 3.61 0.74 

3 เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหาร

กลางวนั 

18 69 26 0 0 3.93 0.62 

4 เขา้แถวซืTอของเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงตามลาํดบั

ก่อนหลงั ไม่แซงคิว 

15 22 76 0 0 3.46 0.72 

5 หลงัรับประทานอาหารเดินแถวเป็นระเบียบนาํภาชนะ

ไปลา้ง 

21 33 59 0 0 3.66 0.77 

6 เขา้แถวรับบริการตามลาํดบัก่อนหลงั 7 32 74 0 0 3.41 0.61 

7 เดินแถวเขา้ชัTนเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 28 20 65 0 0 3.67 0.85 

8 เดินเป็นแถวเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระเบียบ 10 32 71 0 0 3.46 0.66 

9 ไม่พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว 11 15 87 0 0 3.33 0.65 

10 ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั 20 22 71 0 0 3.55 0.78 

11 เมื+อไปเรียนวชิาอื+น ตัTงแถวหนา้หอ้งเป็นระเบียบ 

ก่อนเดินแถว 

13 28 72 0 0 3.48 0.70 

12 เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย 39 74 0 0 0 4.35 0.48 

13 ถอดและวางรองเทา้หนา้หอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย 7 37 69 0 0 3.45 0.61 

14 ขึTน-ลงรถ ยนืเป็นแถวเรียงลาํดบัก่อนหลงัเป็นระเบียบ 16 39 58 0 0 3.63 0.72 

รวมเฉลีKย 3.63 0.68 
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ด้านการจดัระเบียบแถว  ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที+สงัเกต 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง 63 50 0 0 0 4.56 0.50 

2 เขา้แถวหนา้เสาธง แยกตามชัTนเรียนเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  

72 41 0 0 0 4.64 0.48 

3 เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหาร

กลางวนั 

106 7 0 0 0 4.94 0.24 

4 เขา้แถวซืTอของเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงตามลาํดบั

ก่อนหลงั ไม่แซงคิว 

57 50 6 0 0 4.45 0.60 

5 หลงัรับประทานอาหารเดินแถวเป็นระเบียบนาํภาชนะ

ไปลา้ง 

71 42 0 0 0 4.63 0.49 

6 เขา้แถวรับบริการตามลาํดบัก่อนหลงั 56 35 22 0 0 4.30 0.78 

7 เดินแถวเขา้ชัTนเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 84 29 0 0 0 4.74 0.44 

8 เดินเป็นแถวเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระเบียบ 33 57 23 0 0 4.09 0.70 

9 ไม่พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว 26 55 32 0 0 3.95 0.72 

10 ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั 89 24 0 0 0 4.79 0.41 

11 เมื+อไปเรียนวชิาอื+น ตัTงแถวหนา้หอ้งเป็นระเบียบ 

ก่อนเดินแถว 

49 64 0 0 0 4.43 0.50 

12 เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย 53 54 6 0 0 4.42 0.59 

13 ถอดและวางรองเทา้หนา้หอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย 50 63 0 0 0 4.44 0.50 

14 ขึTน-ลงรถ ยนืเป็นแถวเรียงลาํดบัก่อนหลงัเป็นระเบียบ 85 28 0 0 0 4.75 0.43 

รวมเฉลี+ย 4.51 0.53 
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สรุปผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของครูทีKมต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา  

ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

ผู้ตอบ : ครู 

 

ด้านความตระหนัก  ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแขง็ ปัจจยัภายใน

ภายนอก ที+มีผลต่อวนิยัของนกัเรียน 

2 6 6 0 0 3.71 0.73 

2 การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของครู 

3 6 5 0 0 3.86 0.77 

3 การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี+ยวกบัความสาํคญัของวนิยั

แก่ผูเ้กี+ยวขอ้ง 

3 5 6 0 0 3.79 0.80 

4 การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ยกระบวนการ  

มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

1 6 7 0 0 3.57 0.65 

5 การแต่งตัTงคณะทาํงาน มอบหมายหนา้ที+ผูรั้บผดิชอบ 1 8 5 0 0 3.71 0.61 

6 การวางแผนแนวทางแกปั้ญหาครอบคลุมทัTงระดบั

โรงเรียน เครือข่าย 

0 7 7 0 0 3.50 0.52 

7 การแลกเปลี+ยนเรียนรู้ ร่วมทบทวน การดาํเนินงานใน

รูปแบบ PLC 

3 6 5 0 0 3.86 0.77 

รวมเฉลีKย 3.71 0.69 
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ด้านความตระหนัก  ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแขง็ ปัจจยัภายใน

ภายนอก ที+มีผลต่อวนิยัของนกัเรียน 

8 5 1 0 0 4.50 0.65 

2 การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของครู 

12 2 0 0 0 4.86 0.36 

3 การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี+ยวกบัความสาํคญัของวนิยั

แก่ผูเ้กี+ยวขอ้ง 

9 4 1 0 0 4.57 0.65 

4 การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ยกระบวนการ  

มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

4 6 4 0 0 4.00 0.78 

5 การแต่งตัTงคณะทาํงาน มอบหมายหนา้ที+ผูรั้บผดิชอบ 7 7 0 0 0 4.50 0.52 

6 การวางแผนแนวทางแกปั้ญหาครอบคลุมทัTงระดบั

โรงเรียน เครือข่าย 

8 5 1 0 0 4.50 0.65 

7 การแลกเปลี+ยนเรียนรู้ ร่วมทบทวน การดาํเนินงานใน

รูปแบบ PLC 

7 7 0 0 0 4.50 0.52 

รวมเฉลีKย 4.49 0.59 
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ด้านการบริหารจดัการ  ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การกาํหนดทรัพยากร การดาํเนินการรูปแบบ 

การปฏิบติั   

0 10 4 0 0 3.71 0.47 

2 การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบก่อนมอบหมายงาน 

ใหป้ฏิบติั 

0 7 7 0 0 3.50 0.52 

3 การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที+เนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

8 6 0 0 0 4.57 0.51 

4 การกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการ

ดาํเนินการ 

8 5 1 0 0 4.50 0.65 

5 การชีTแจงนกัเรียนเกี+ยวกบัการจดัการเรียนการสอน

และการทาํโครงงาน 

2 4 8 0 0 3.57 0.76 

6 การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มที+เอืTอต่อการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเอง 

0 0 14 0 0 3.00 0.00 

7 การดาํเนินการตรวจสอบและทบทวนความถูกตอ้ง 

ของรูปแบบการปฏิบติัก่อนนาํไปใชจ้ริง 

0 7 7 0 0 3.50 0.52 

รวมเฉลีKย 3.77 0.94 
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ด้านการบริหารจดัการ  ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การกาํหนดทรัพยากร การดาํเนินการรูปแบบ 

การปฏิบติั   

7 7 0 0 0 4.50 0.52 

2 การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบก่อนมอบหมายงาน 

ใหป้ฏิบติั 

9 4 1 0 0 4.57 0.65 

3 การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

9 5 0 0 0 4.64 0.50 

4 การกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการ

ดาํเนินการ 

8 6 0 0 0 4.57 0.51 

5 การชีTแจงนกัเรียนเกี+ยวกบัการจดัการเรียนการสอน

และการทาํโครงงาน 

9 5 0 0 0 4.64 0.50 

6 การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มที+เอืTอต่อการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเอง 

7 2 5 0 0 4.14 0.95 

7 การดาํเนินการตรวจสอบและทบทวนความถูกตอ้ง 

ของรูปแบบการปฏิบติัก่อนนาํไปใชจ้ริง 

6 6 2 0 0 4.29 0.73 

รวมเฉลีKย 4.48 0.62 
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ด้านการลงมือปฏบิัต ิ ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียน 0 7 7 0 0 3.50 0.52 

2 การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 0 0 14 0 0 3.00 0.00 

3 การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 0 7 7 0 0 3.50 0.52 

4 การสอนวนิยัโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 13 0 0 0 4.07 0.27 

5 บรรยากาศของความรักความอบอุ่นดูแลช่วยเหลือ

ดว้ยกลัยาณมิตร 

1 12 1 0 0 4.00 0.39 

6 การทบทวนพดูคุยเมื+อจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยใน

รูปแบบ AAR (After Action Review) 

0 0 14 0 0 3.00 0.00 

7 การนิเทศ ติดตาม การดาํเนินงานต่อเนื+อง 0 0 14 0 0 3.00 0.00 

รวมเฉลีKย 3.44 0.24 

 

ด้านการลงมือปฏบิัต ิ ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียน 8 6 0 0 0 4.57 0.51 

2 การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 5 9 0 0 0 4.36 0.50 

3 การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 11 3 0 0 0 4.79 0.43 

4 การสอนวนิยัโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 4 0 0 0 4.71 0.47 

5 บรรยากาศของความรักความอบอุ่นดูแลช่วยเหลือ

ดว้ยกลัยาณมิตร 

9 5 0 0 0 4.64 0.50 

6 การทบทวนพดูคุยเมื+อจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยใน

รูปแบบ AAR (After Action Review) 

1 12 1 0 0 4.00 0.39 

7 การนิเทศ ติดตาม การดาํเนินงานต่อเนื+อง 5 9 0 0 0 4.36 0.50 

รวมเฉลีKย 4.49 0.47 
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ด้านการการประเมนิผล  ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบ 0 0 14 0 0 3.00 0.00 

2 การประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ 0 0 14 0 0 3.00 0.00 

3 การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ 0 7 7 0 0 3.50 0.52 

4 การประเมินผลระดบัโครงการ/กิจกรรม 0 7 7 0 0 3.50 0.52 

5 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 0 7 7 0 0 3.50 0.52 

6 การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงการดาํเนินงานให้

เหมาะสมยิ+งขึTน 

0 1 13 0 0 3.07 0.27 

7 การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่

ผูเ้กี+ยวขอ้ง 

0 7 7 0 0 3.50 0.52 

รวมเฉลีKย 3.30 0.33 

 

ด้านการการประเมนิผล  ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบ 1 13 0 0 0 4.07 0.27 

2 การประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ 3 10 1 0 0 4.14 0.53 

3 การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ 8 6 0 0 0 4.57 0.51 

4 การประเมินผลระดบัโครงการ/กิจกรรม 7 7 0 0 0 4.50 0.52 

5 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 0 10 4 0 0 3.71 0.47 

6 การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงการดาํเนินงานให้

เหมาะสมยิ+งขึTน 

1 13 0 0 0 4.07 0.27 

7 การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่

ผูเ้กี+ยวขอ้ง 

11 3 0 0 0 4.79 0.43 

รวมเฉลีKย 4.27 0.43 
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สรุปผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักเรียนทีKมต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา  

ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

ผู้ตอบ : นักเรียน 
 

ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 1 22 90 0 0 3.21 0.43 

2 การทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัดว้ยตนเอง 12 35 66 0 0 3.52 0.68 

3 การสอนเรื+องวนิยัสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 17 13 83 0 0 3.42 0.74 

4 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียน 19 30 64 0 0 3.60 0.76 

5 พฤติกรรมที+ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนลดลง 6 45 62 0 0 3.50 0.60 

6 พฤติกรรมที+พึงประสงคข์องนกัเรียนเพิ+มขึTน 28 18 67 0 0 3.65 0.85 

7 การเรียนรู้เรื+องวนิยัจากการปฏิบติัจริง 10 27 76 0 0 3.42 0.65 

8 การมีความรับผดิชอบในการเรียน 19 16 78 0 0 3.48 0.77 

9 การไหวแ้สดงความเคารพไดถู้กตอ้งสวยงามตาม

วฒันธรรมไทย 

7 49 57 0 0 3.56 0.61 

10 การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย 19 27 67 0 0 3.58 0.77 

11 การซืTอของต่อแถวเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั 16 30 67 0 0 3.55 0.73 

12 การชีTแจงการจดัการเรียนการสอนที+เสริมสร้างวนิยัใน

ตนเอง 

14 19 80 0 0 3.42 0.70 

13 การนาํความรู้ที+ไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 18 21 74 0 0 3.50 0.76 

14 การเรียนรู้เพื+อพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนมีวนิยัในตนเอง

อยา่งมีความสุข 

11 37 65 0 0 3.52 0.67 

15 การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู 75 21 17 0 0 4.51 0.75 

รวมเฉลีKย 3.56 0.70 
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ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 23 86 4 0 0 4.17 0.46 

2 การทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัดว้ยตนเอง 89 16 8 0 0 4.72 0.59 

3 การสอนเรื+องวนิยัสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 38 69 6 0 0 4.28 0.56 

4 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียน 88 25 0 0 0 4.78 0.42 

5 พฤติกรรมที+ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนลดลง 77 36 0 0 0 4.68 0.47 

6 พฤติกรรมที+พึงประสงคข์องนกัเรียนเพิ+มขึTน 86 27 0 0 0 4.76 0.43 

7 การเรียนรู้เรื+องวนิยัจากการปฏิบติัจริง 37 74 2 0 0 4.31 0.50 

8 การมีความรับผดิชอบในการเรียน 28 85 0 0 0 4.25 0.43 

9 การไหวแ้สดงความเคารพไดถู้กตอ้งสวยงามตาม

วฒันธรรมไทย 

90 9 14 0 0 4.67 0.69 

10 การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย 95 8 10 0 0 4.75 0.61 

11 การซืTอของต่อแถวเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั 89 24 0 0 0 4.79 0.41 

12 การชีTแจงการจดัการเรียนการสอนที+เสริมสร้างวนิยัใน

ตนเอง 

57 53 3 0 0 4.48 0.55 

13 การนาํความรู้ที+ไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 63 50 0 0 0 4.56 0.50 

14 การเรียนรู้เพื+อพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนมีวนิยัในตนเอง

อยา่งมีความสุข 

57 56 0 0 0 4.50 0.50 

15 การไดรั้บการแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู 108 5 0 0 0 4.96 0.21 

รวมเฉลีKย 4.58 0.49 
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สรุปผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองทีKมต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา  

ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

ผู้ตอบ : ผู้ปกครอง 
 

ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การประชุมชีTแจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของ

โรงเรียน 

20 28 37 0 0 3.80 0.80 

2 การจดัการเรียนการสอนของครู 9 17 59 0 0 3.41 0.68 

3 การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 10 27 48 0 0 3.55 0.70 

4 บุตรหลานไหวก่้อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียน 2 39 44 0 0 3.51 0.55 

5 บุตรหลานตื+นเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ 6 37 42 0 0 3.58 0.62 

6 บุตรหลานช่วยทาํงานบา้นที+ทุกอยา่งที+สามารถทาํได ้

เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ 

12 2 71 0 0 3.31 0.71 

7 บุตรหลานรู้จกัการรอคอย การซืTอของเรียงตามลาํดบั

ก่อนหลงั 

6 15 64 0 0 3.32 0.60 

8 บุตรหลานเอาใจใส่รับผดิชอบในการเรียน 7 8 70 0 0 3.26 0.60 

9 บุตรหลานดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง 5 25 55 0 0 3.41 0.60 

10 บุตรหลานพดูสุภาพ ไม่กา้วร้าว 19 16 50 0 0 3.64 0.83 

11 บุตรหลานเคารพเชื+อฟังผูป้กครอง 11 23 51 0 0 3.53 0.72 

12 บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัT ง 43 42 0 0 0 4.51 0.50 

13 การมีส่วนร่วมกาํหนดปัญหาวนิยัของบุตรหลาน 12 20 53 0 0 3.52 0.73 

รวมเฉลีKย 3.56 0.66 
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ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การประชุมชีTแจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของ

โรงเรียน 

20 31 34 0 0 3.84 0.78 

2 การจดัการเรียนการสอนของครู 22 32 31 0 0 3.89 0.79 

3 การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 47 38 0 0 0 4.55 0.50 

4 บุตรหลานไหวก่้อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียน 51 34 0 0 0 4.60 0.49 

5 บุตรหลานตื+นเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ 58 27 0 0 0 4.68 0.47 

6 บุตรหลานช่วยทาํงานบา้นที+ทุกอยา่งที+สามารถทาํได ้

เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ 

42 43 0 0 0 4.49 0.50 

7 บุตรหลานรู้จกัการรอคอย การซืTอของเรียงตามลาํดบั

ก่อนหลงั 

39 46 0 0 0 4.46 0.50 

8 บุตรหลานเอาใจใส่รับผดิชอบในการเรียน 38 46 1 0 0 4.44 0.52 

9 บุตรหลานดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง 30 49 6 0 0 4.28 0.59 

10 บุตรหลานพดูสุภาพ ไม่กา้วร้าว 48 37 0 0 0 4.56 0.50 

11 บุตรหลานเคารพเชื+อฟังผูป้กครอง 42 43 0 0 0 4.49 0.50 

12 บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัT ง 49 36 0 0 0 4.58 0.50 

13 การมีส่วนร่วมกาํหนดปัญหาวนิยัของบุตรหลาน 30 55 0 0 0 4.35 0.48 

รวมเฉลีKย 4.40 0.55 
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สรุปผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืJนฐานทีKมต่ีอรูปแบบ 

การเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา  

ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 

ผู้ตอบ : คณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืJนฐาน 
 

ปีการศึกษา 2560 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การรับทราบแผนการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั 

ในตนเองของนกัเรียน 

0 4 3 0 0 3.57 0.53 

2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานการ

เสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

0 7 0 0 0 4.00 0.00 

3 นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้+นไดเ้หมาะสมตาม

วฒันธรรมไทย 

0 0 7 0 0 3.00 0.00 

4 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน 1 0 6 0 0 3.29 0.76 

5 การเดินแถวของนกัเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 0 4 3 0 0 3.57 0.53 

6 ความมุ่งมั+น ตัTงใจของผูบ้ริหาร และครู 1 2 4 0 0 3.57 0.79 

7 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 1 3 3 0 0 3.71 0.76 

8 ระบบการนิเทศติดตามการดาํเนินงานการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองนกัเรียน 

0 4 3 0 0 3.57 0.53 

9 การนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุง พฒันา การดาํเนินงาน

การเสริมสร้างวนิยั 

3 4 0 0 0 4.43 0.53 

10 การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนมี

ประสิทธิภาพ 

3 4 0 0 0 4.43 0.53 

รวมเฉลีKย 3.71 0.50 
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ปีการศึกษา 2561 

คาํชีJแจง  โปรดทาํเครื+องหมาย  ü ลงในช่องที+ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงทุกขอ้  
 

ที+ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี+ย S.D 
5 4 3 2 1 

1 การรับทราบแผนการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั 

ในตนเองของนกัเรียน 

4 3 0 0 0 4.57 0.53 

2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานการ

เสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

6 1 0 0 0 4.86 0.38 

3 นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้+นไดถู้กตอ้งเหมาะสม

ตามวฒันธรรมไทย 

0 4 3 0 0 3.57 0.53 

4 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน 0 4 3 0 0 3.57 0.53 

5 การเดินแถวของนกัเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 4 3 0 0 0 4.57 0.53 

6 ความมุ่งมั+น ตัTงใจของผูบ้ริหาร และครู 4 3 0 0 0 4.57 0.53 

7 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 4 3 0 0 0 4.57 0.53 

8 ระบบการนิเทศติดตามการดาํเนินงานการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองนกัเรียน 

0 6 1 0 0 3.86 0.38 

9 การนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุง พฒันา การดาํเนินงาน

การเสริมสร้างวนิยั 

4 3 0 0 0 4.57 0.53 

10 การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนมี

ประสิทธิภาพ 

5 1 1 0 0 4.57 0.79 

รวมเฉลีKย 4.33 0.53 
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ภาคผนวก ช 

แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 
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แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นในการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 1  สําหรับ  นักเรียนชัJนประถมศึกษาปีทีH 1 - ชัJนมธัยมศึกษาปีทีH 3  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสาํรวจชุดนี. ใชเ้พื4อสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา กรุณาตอบแบบสาํรวจ

ดว้ยความเป็นจริง 

2. แบบสาํรวจชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สอบถามเกี4ยวกบัความตอ้งการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จาํนวน 7 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

 สถานภาพของนกัเรียน  เพศ    £ ชาย  £  หญิง  

   อาย ุ   £ 6 - 9 ปี £ 10 - 13 ปี         £ 14 ปีขึ.นไป 

 

นกัเรียน กาํลงัเรียนอยูใ่นชั.นใด ต่อไปนี.  

£  ชั.นประถมศึกษาปีที4 1  £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 2 

£  ชั.นประถมศึกษาปีที4 3  £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 4 

£  ชั.นประถมศึกษาปีที4 5  £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 6 

£  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 1  £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 2 

£  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 3  

 

 

 

 

 



	 292 

ตอนทีH 2   แบบสาํรวจเกี4ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

 โรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย   P  ลงใน                            ขา้งล่างนี.   ใหต้รงตามความ 

 ตอ้งการของนกัเรียน ความหมายของระดบัความตอ้งการ คือ  5 = ตอ้งการมากที4สุด  

4 = ตอ้งการมาก  3 = ตอ้งการปานกลาง  2 = ตอ้งการนอ้ย  1 = ตอ้งการนอ้ยที4สุด 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ตอ้งการใหค้รูสอนเรื4องวนิยัที4จาํเป็นและสาํคญัเพื4อ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

2 ตอ้งการใหโ้รงเรียนกาํหนดพฤติกรรมที4ไม่พึงประสงค์

และพึงประสงคเ์พื4อนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง เหมาะสม 

     

3 จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาวนิยั

ดว้ยตนเองเพราะจะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ

ความสาํคญัของวนิยัมากขึ.น 

     

4 ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัทาํโครงการ/กิจกรรมที4เสริมสร้าง

วนิยันกัเรียนเพื4อนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง 

     

5 ตอ้งการใหค้รูสอนเรื4องวนิยั ดว้ยบรรยากาศที4อบอุ่น  

เป็นกนัเอง เพราะนกัเรียนเรียนรู้ไดดี้และมีความสุข 

     

6 ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองที4

สอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียนเพื4อสร้าง

ความเคยชินเป็นนิสยั 

     

7 จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เพราะ

ทาํใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ เอาใจใส่การเรียนเพิ4มขึ.น 
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แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นในการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 2  สําหรับ  ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสาํรวจชุดนี. ใชเ้พื4อสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา กรุณาตอบแบบสาํรวจ

ดว้ยความเป็นจริง 

2. แบบสาํรวจชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สอบถามเกี4ยวกบัความตอ้งการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จาํนวน 10 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

1. สถานภาพของท่าน    เพศ  £ ชาย   £  หญิง  

                       อาย ุ£ 21 - 35 ปี  £ 36 - 49 ปี       £ 50 ปีขึ.นไป 

            การศึกษา  £ ประถมศึกษา £ มธัยมศึกษา   £ อนุปริญญา 

             £ ปริญญาตรี    £ ปริญญาโท 

   อาชีพของท่านคือ...................................... 

2. เดก็ในความปกครองของท่าน กาํลงัเรียนอยูช่ ั.นใด 

     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 1     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 2 

     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 3     £ ชั.นประถมศึกษาปีที4 4 

     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 5     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 6 

     £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 1     £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 2 

                     £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 3  

3. เดก็ของท่านที4กาํลงัเรียนในโรงเรียนนี.  จาํนวน .........คน  ชาย.........คน  หญิง.........คน  
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ตอนทีH 2   แบบสาํรวจเกี4ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

 โรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย   P  ลงใน                            ขา้งล่างนี.   ใหต้รงตามความ 

 ตอ้งการของท่าน ความหมายของระดบัความตอ้งการ คือ  5 = ตอ้งการมากที4สุด  

4 = ตอ้งการมาก  3 = ตอ้งการปานกลาง  2 = ตอ้งการนอ้ย  1 = ตอ้งการนอ้ยที4สุด 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ตอ้งการใหโ้รงเรียนสอนเรื4องวนิยัที4ถูกตอ้งเพื4อบุตร

หลานประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

     

2 ตอ้งการใหโ้รงเรียนแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที4เกี4ยวกบัวนิยั

ของบุตรหลาน  

     

3 ตอ้งการใหค้รูสอนเรื4องความมีวนิยัใหก้บับุตรหลานดว้ย

วธีิการที4หลากหลาย 

     

4 ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมที4เสริมสร้าง

ความมีวนิยัใหก้บับุตรหลาน 

     

5 ตอ้งการกาํหนดพฤติกรรมที4เป็นปัญหาร่วมกบัโรงเรียน 

เพื4อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

     

6 ตอ้งการกาํหนดขอ้ตกลง/ขอ้ปฏิบติัเกี4ยวกบัวนิยัร่วมกบั

โรงเรียนเพื4อใหก้ารปฏิบติัของบุตรหลานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

     

7 จาํเป็นตอ้งใหค้รูมีวนิยัในตนเองเพื4อเป็นแบบอยา่งที4ดี

แก่บุตรหลาน 

     

8 ตอ้งการนาํหลกัพทุธศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที4เกี4ยวกบัวนิยั 

     

9 ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัที4 เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

     

10 ตอ้งการใหโ้รงเรียนมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพื4อให้

บุตรหลานมีวนิยัในตนเองเป็นคนดีอยูร่่วมกบัผูอื้4นใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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แบบสํารวจความต้องการจาํเป็นในการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 3  สําหรับ  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืJนฐาน  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสาํรวจชุดนี. ใชเ้พื4อสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา กรุณาตอบแบบสาํรวจ

ดว้ยความเป็นจริง 

2. แบบสาํรวจชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สอบถามเกี4ยวกบัความตอ้งการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จาํนวน 10 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

สถานภาพของท่าน          เพศ  £ ชาย   £  หญิง  

                       อาย ุ £ 21 - 35 ปี  £ 36 - 49 ปี     £ 50 ปีขึ.นไป 

            การศึกษา   £ ปริญญาตรี   £ ปริญญาโท   £ ปริญญาเอก 
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ตอนทีH 2   แบบสาํรวจเกี4ยวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

 โรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย   P  ลงใน                            ขา้งล่างนี.   ใหต้รงตามความ 

 ตอ้งการของท่าน ความหมายของระดบัความตอ้งการ คือ  5 = ตอ้งการมากที4สุด  

4 = ตอ้งการมาก  3 = ตอ้งการปานกลาง  2 = ตอ้งการนอ้ย  1 = ตอ้งการนอ้ยที4สุด 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพราะตอ้งการสอน

บูรณาการเรื4องวนิยัในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

     

2 ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนเพื4อแกไ้ข

ปัญหาเรื4องวนิยัของนกัเรียน 

     

3 จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนเพื4อ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนที4เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

4 ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมที4เสริมสร้าง

ความมีวนิยัใหก้บันกัเรียน 

     

5 ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพื4อใหค้รู ชุมชน

ผูป้กครอง ร่วมวางแผนดาํเนินการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

     

6 ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั เพื4อใหน้กัเรียน

เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาวนิยัดว้ยตนเอง 

     

7 ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนที4 ใชไ้ด ้

ทุกระดบัชั.นอยา่งเป็นระบบและต่อเนื4อง 

     

8 จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั สอดแทรกใน

กิจกรรม/กิจวตัรประจาํวนัของ นกัเรียนเพื4อสร้างความ

คุน้ชินทาํเป็นนิสยัติดตวั 

     

9 ตอ้งการนาํหลกัไตรสิกขามาใชแ้กปั้ญหาวนิยั เพราะเป็น

การแกไ้ขอยา่งเป็นขั.นตอนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

     

10 จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพื4อใหน้กัเรียน 

เป็นคนดี มีวนิยั เป็นที4ชื4นชม สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้4นใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 
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แบบสังเกตผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 4  สําหรับ  ครู  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสงัเกตชุดนี. ใชป้ระเมินพฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียน 3  ดา้น  คือ  ดา้นการ 

แสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา กรุณา

ตอบแบบสงัเกตดว้ยความเป็นจริง 

2. แบบสงัเกตชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สงัเกตพฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียน 3  ดา้น  คือ  ดา้นการแสดงความเคารพ 

ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จาํนวน 48 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูส้งัเกต 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

สถานภาพของท่าน          เพศ  £ ชาย   £  หญิง  

                       อาย ุ £ 21 - 35 ปี  £ 36 - 49 ปี     £ 50 ปีขึ.นไป 

            การศึกษา   £ ปริญญาตรี   £ ปริญญาโท   £ ปริญญาเอก 
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ตอนทีH 2   แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียนดา้นวนิยั 3  ดา้น คือ ดา้นการแสดงความ 

 เคารพ ดา้น ความรับผดิชอบและดา้นการจดัระเบียบแถว จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วตีามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย Pลงในช่อง                       ทางขวามือดา้นล่างใหต้รง 

กบัระดบัความคิดเห็นของท่าน ดงันี.  5 หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่นระดบัดีเยี4ยม 4 หมายถึง 

พฤติกรรมอยูใ่นระดบัดีมาก  3 หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี  2 หมายถึง พฤติกรรมอยู ่

ในระดบัพอใช ้1 หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

ที4 รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที4สงัเกต 

5 4 3 2 1 

ด้านการแสดงความเคารพ 

1 ไหวพ้อ่แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น      

2 ไหวค้รูกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” เมื4อเจอครูนอกโรงเรียน      

3 ไหวค้รูพร้อมกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับทั.งเวลามาและกลบั      

4 พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่      

5 กิริยามารยาทอ่อนนอ้มไม่กา้วร้าวต่อครู ผูใ้หญ่ ผูอื้4น      

6 เมื4อเดินสวนครูครั. งแรกหยดุยนืตรงกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ      

7 เมื4อเดินสวนครู ผูที้4ที4เคารพครั. งต่อมา หยดุยนืตรงใหผู้ที้4

เคารพผา่นไปก่อน 

     

8 เมื4อเดินแซงครูกล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” และเดิน 

กม้หลงัเลก็นอ้ย 

     

9 เมื4อรับของจากผูใ้หญ่ไหว ้กล่าว“ขอบคุณค่ะ/ครับ”      

10 ไหวผู้ที้4เคารพดว้ยการประนมมือคอ้มศีรษะลง  หวัแม่มือ

จรดปลายจมูก 

     

11 ไหวพ้ระ ผูที้4เคารพ บุคคลทั4วไปถูกตอ้งตามวฒันธรรมไทย      

12 นั4งสมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบก่อนเขา้เรียน      

13 เมื4อเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู      

14 ไม่พดูคุย เล่น ในขณะที4ครูกาํลงัสอน      

15 เมื4อมีขอ้สงสยัขณะครูสอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม      

16 ถา้มาชา้เมื4อเขา้ร่วมกิจกรรมกล่าว“ขออนุญาตค่ะ/ครับ”      

17 เชื4อฟังและปฏิบติัตามคาํสั4งสอนของครู      
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ตอนทีH 2  แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียน (ต่อ) 

 

ที4 รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที4สงัเกต 

5 4 3 2 1 

ด้านความรับผดิชอบ 

1 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที4โรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั      

2 รับผดิชอบต่อหนา้ที4ที4ไดรั้บมอบหมาย      

3 ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะที4ถูกตอ้ง เช่น การอาบนํ.า  

แปรงฟัน ลา้งมือ 

     

4 สวมใส่เสื.อผา้ รองเทา้ สะอาดเรียบร้อย      

5 ส่งการบา้นตามเวลาที4กาํหนด      

6 ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดต้ามเวลา      

7 ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย      

8 ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง      

9 ร่วมมือทาํงานกบักลุ่มอยา่งเตม็ที4      

10 เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั. ง      

11 ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน ชั.นเรียน      

12 ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียน      

13 เขา้เรียนตามตารางและตามที4ครูนดัหมาย      

14 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที4ใหไ้วก้บัครู      

15 ช่วยทาํงานบา้น เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ      

16 เคารพเชื4อฟังผูป้กครอง และปฏิบติัตาม      

17 ร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนทุกครั. งที4มีโอกาส      
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ตอนทีH 2  แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียน (ต่อ) 

 

ที4 รายการ 
ระดบัพฤติกรรมที4สงัเกต 

5 4 3 2 1 

ด้านการจดัระเบียบแถว 

1 เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง      

2 เขา้แถวหนา้เสาธง แยกตามชั.นเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย       

3 เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหาร

กลางวนั 

     

4 เขา้แถวซื.อของเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงตามลาํดบั

ก่อนหลงั ไม่แซงคิว 

     

5 หลงัรับประทานอาหารเดินแถวเป็นระเบียบนาํภาชนะ 

ไปลา้ง 

     

6 เขา้แถวรับบริการตามลาํดบัก่อนหลงั      

7 เดินแถวเขา้ชั.นเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย      

8 เดินเป็นแถวเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระเบียบ      

9 ไม่พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว      

10 ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั      

11 เมื4อไปเรียนวชิาอื4น ตั.งแถวหนา้หอ้งเป็นระเบียบ 

ก่อนเดินแถว 

     

12 เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย      

13 ถอดและวางรองเทา้หนา้หอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย      

14 ขึ.น-ลงรถ ยนืเป็นแถวเรียงลาํดบัก่อนหลงัเป็นระเบียบ      
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีHมต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 5  สําหรับ  ครู  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี. ใชป้ระเมินความพึงพอใจของครูที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 
ในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ใน 4 ดา้น คือ 

ความตระหนกั การบริหารจดัการ การร่วมลงมือปฏิบติั และการประเมินผล กรุณาตอบแบบสอบถาม

ตามความเป็นจริงครบทุกขอ้ 

2. แบบสอบถามชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สอบถามความพึงพอใจของครูที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส  เขา้ใจ  เขา้ถึง  พฒันา ใน 4 ดา้น  คือ  

ความตระหนกั  การบริหารจดัการ  การร่วมลงมือปฏิบติั  และการประเมินผล  จาํนวน 28 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

สถานภาพของท่าน          เพศ  £ ชาย   £  หญิง  

                       อาย ุ £ 21 - 35 ปี  £ 36 - 49 ปี     £ 50 ปีขึ.นไป 

            การศึกษา   £ ปริญญาตรี   £ ปริญญาโท   £ ปริญญาเอก 
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ตอนทีH 2   แบบสอบถามความพงึพอใจของครูที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

                   นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส  เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ใน 4 ดา้น คือ 

ความตระหนกั การบริหารจดัการ การร่วมลงมือปฏิบติั และการประเมินผล 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย Pลงในช่อง                       ทางขวามือดา้นล่างใหต้รงกบั 

ระดบัความพึงพอใจของท่าน ดงันี.  5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก  

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที4สุด 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านความตระหนัก 

1 การศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแขง็ ปัจจยัภายใน

ภายนอก ที4มีผลต่อวนิยัของนกัเรียน 

     

2 การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น

ของครู 

     

3 การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี4ยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่

ผูเ้กี4ยวขอ้ง 

     

4 การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

     

5 การแต่งตั.งคณะทาํงาน มอบหมายหนา้ที4ผูรั้บผดิชอบ      

6 การวางแผนแนวทางแกปั้ญหาครอบคลุมทั.งระดบั

โรงเรียน เครือข่าย 

     

7 การแลกเปลี4ยนเรียนรู้ ร่วมทบทวน การดาํเนินงานใน

รูปแบบ PLC 
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ตอนทีH 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของครู (ต่อ) 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารจดัการ 

1 การกาํหนดทรัพยากร การดาํเนินการรูปแบบ 

การปฏิบติั   

     

2 การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบก่อนมอบหมายงาน 

ใหป้ฏิบติั 

     

3 การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที4เนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 

     

4 การกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดาํเนินการ      

5 การชี.แจงนกัเรียนเกี4ยวกบัการจดัการเรียนการสอนและ

การทาํโครงงาน 

     

6 การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มที4เอื.อต่อการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเอง 

     

7 การดาํเนินการตรวจสอบและทบทวนความถูกตอ้ง 

ของรูปแบบการปฏิบติัก่อนนาํไปใชจ้ริง 

     

ด้านการลงมือปฏบิัต ิ

1 การเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียน      

2 การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)      

3 การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา      

4 การสอนวนิยัโดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้      

5 บรรยากาศของความรักความอบอุ่นดูแลช่วยเหลือดว้ย

กลัยาณมิตร 

     

6 การทบทวนพดูคุยเมื4อจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ 

AAR (After Action Review) 

     

7 การนิเทศ ติดตาม การดาํเนินงานต่อเนื4อง      
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ตอนทีH 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของครู (ต่อ) 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการประเมนิผล 

1 การประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบ      

2 การประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ      

3 การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ      

4 การประเมินผลระดบัโครงการ/กิจกรรม      

5 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน      

6 การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงการดาํเนินงานให้

เหมาะสมยิ4งขึ.น 

     

7 การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่

ผูเ้กี4ยวขอ้ง 

     

 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีHมต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 6  สําหรับ  นักเรียนชัJนประถมศึกษาปีทีH 1 - ชัJนมธัยมศึกษาปีทีH 3  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี. ใชป้ระเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 
วนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา กรุณา

ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงครบทุกขอ้ 

2. แบบสอบถามชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน 

ตนเองของของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จาํนวน15 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

 สถานภาพของนกัเรียน  เพศ    £ ชาย  £  หญิง  

   อาย ุ   £ 6 - 9 ปี £ 10 - 13 ปี         £ 14 ปีขึ.นไป 

 

นกัเรียน กาํลงัเรียนอยูใ่นชั.นใด ต่อไปนี.  

£  ชั.นประถมศึกษาปีที4 1  £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 2 

£  ชั.นประถมศึกษาปีที4 3  £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 4 

£  ชั.นประถมศึกษาปีที4 5  £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 6 

£  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 1  £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 2 

£  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 3  
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ตอนทีH 2   แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส  เขา้ใจ เขา้ถึง  พฒันา 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย Pลงในช่อง                       ทางขวามือดา้นล่างใหต้รงกบั 

ระดบัความพึงพอใจ ดงันี.  5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก  3 หมายถึง 

พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที4สุด 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ความพงึพอใจของนักเรียน 

1 การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา      

2 การทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัดว้ยตนเอง      

3 การสอนเรื4องวนิยัสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้      

4 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียน      

5 พฤติกรรมที4ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนลดลง      

6 พฤติกรรมที4พึงประสงคข์องนกัเรียนเพิ4มขึ.น      

7 การเรียนรู้เรื4องวนิยัจากการปฏิบติัจริง      

8 การมีความรับผดิชอบในการเรียน      

9 การไหวแ้สดงความเคารพไดถู้กตอ้งสวยงามตาม

วฒันธรรมไทย 

     

10 การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย      

11 การซื.อของต่อแถวเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั      

12 การชี.แจงการจดัการเรียนการสอนที4เสริมสร้างวนิยั 

ในตนเอง 

     

13 การนาํความรู้ที4ไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้      

14 การเรียนรู้เพื4อพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนมีวนิยัในตนเอง

อยา่งมีความสุข 

     

15 การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู      
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีHมต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 7  สําหรับ  ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี. ใชป้ระเมินความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที4มีต่อรูปแบบการ 
เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงครบทุกขอ้ 

2. แบบสอบถามชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเองของของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

จาํนวน 13 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

1. สถานภาพของท่าน    เพศ  £ ชาย   £  หญิง  

                       อาย ุ£ 21 - 35 ปี  £ 36 - 49 ปี       £ 50 ปีขึ.นไป 

            การศึกษา  £ ประถมศึกษา £ มธัยมศึกษา   £ อนุปริญญา 

             £ ปริญญาตรี    £ ปริญญาโท 

   อาชีพของท่านคือ...................................... 

2. เดก็ในความปกครองของท่าน กาํลงัเรียนอยูช่ ั.นใด 

     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 1     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 2 

     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 3     £ ชั.นประถมศึกษาปีที4 4 

     £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 5       £  ชั.นประถมศึกษาปีที4 6 

     £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 1     £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 2 

                     £  ชั.นมธัยมศึกษาปีที4 3  

3. เดก็ของท่านที4กาํลงัเรียนในโรงเรียนนี.  จาํนวน .........คน  ชาย.........คน  หญิง.........คน  
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ตอนทีH 2   แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

 นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย Pลงในช่อง                      ทางขวามือดา้นล่างใหต้รงกบั 

 ระดบัความพึงพอใจของท่าน ดงันี.  5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พงึพอใจมาก   

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที4สุด 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

1 การประชุมชี.แจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน      

2 การจดัการเรียนการสอนของครู      

3 การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา      

4 บุตรหลานไหวก่้อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียน      

5 บุตรหลานตื4นเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้      

6 บุตรหลานช่วยทาํงานบา้นที4ทุกอยา่งที4สามารถทาํได ้เช่น 

กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ 

     

7 บุตรหลานรู้จกัการรอคอย การซื.อของเรียงตามลาํดบั

ก่อนหลงั 

     

8 บุตรหลานเอาใจใส่รับผดิชอบในการเรียน      

9 บุตรหลานดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง      

10 บุตรหลานพดูสุภาพ ไม่กา้วร้าว      

11 บุตรหลานเคารพเชื4อฟังผูป้กครอง      

12 บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั. ง      

13 การมีส่วนร่วมกาํหนดปัญหาวนิยัของบุตรหลาน      

 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามความพงึพอใจทีHมต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

................................................................................................................................................................ 

ฉบับทีH 8  สําหรับ  คณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืJนฐาน  เป็นผู้ตอบ 

 

คาํชีJแจง 

1. แบบสอบถามชุดนี. ใชป้ระเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐาน 

ที4มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส 

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงครบทุกขอ้ 

2. แบบสอบถามชุดนี.  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที4 1  สอบถามเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที4 2  สอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานที4มีต่อ 

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส 

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จาํนวน 10 ขอ้ 

 

ตอนทีH 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีJแจง โปรดทาํเครื4องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็นจริง 

 

สถานภาพของท่าน          เพศ  £ ชาย   £  หญิง  

                       อาย ุ £ 21 - 35 ปี  £ 36 - 49 ปี     £ 50 ปีขึ.นไป 

            การศึกษา   £ ปริญญาตรี   £ ปริญญาโท   £ ปริญญาเอก 
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ตอนทีH 2   แบบสอบถามความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานที4มีต่อรูปแบบการ 

 เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ 

เขา้ถึง  พฒันา 

คาํชีJแจง กรุณาใส่เครื4องหมาย Pลงในช่อง                       ทางขวามือดา้นล่างใหต้รงกบั 

ระดบัความพึงพอใจของท่าน ดงันี.  5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พงึพอใจมาก   

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที4สุด 

 

ที4 รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืJนฐาน 

1 การรับทราบแผนการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั 

ในตนเองของนกัเรียน 

     

2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานการ

เสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

     

3 นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้4นไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

ตามวฒันธรรมไทย 

     

4 นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน      

5 การเดินแถวของนกัเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย      

6 ความมุ่งมั4น ตั.งใจของผูบ้ริหาร และครู      

7 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน      

8 ระบบการนิเทศติดตามการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเองนกัเรียน 

     

9 การนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุง พฒันา การดาํเนินงานการ

เสริมสร้างวนิยั 

     

10 การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนมีประสิทธิภาพ      

 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ฌ 

การเผยแพร่ผลงานการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๑๘๖                                โรงเรียนทรัพย์ทวี 
         ๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม 
         จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๔๐ 

 

๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ            จำนวน  ๒  เรื่อง 
 

   เนื่องด้วย นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้จัดทำผลงาน 
ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
พอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ในการนี้ ได้นำไปทดลองใช้ในโรงเรียน
ทรัพย์ทวี เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ได้รายงานและสรุปผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ รายการ 
คือ 
  ๑. การวิจัยพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
  ๒. การประเมินโครงการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง  เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 
 

                   โรงเรียนทรัพย์ทวี เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน website สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนทรัพย์ทวีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
 
 

                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                           (นางนิภาพรรณ  หงษ์ชูเกียรติ) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี 
 
 
 

โรงเรียนทรัพย์ทวี 
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๑๘๕                                โรงเรียนทรัพย์ทวี 
         ๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม 
         จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๔๐ 

 

๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ            จำนวน  ๒  เรื่อง 
 

   เนื่องด้วย นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้จัดทำผลงาน 
ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
พอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ในการนี้ ได้นำไปทดลองใช้ในโรงเรียน
ทรัพย์ทวี เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ได้รายงานและสรุปผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ รายการ 
คือ 
  ๑. การวิจัยพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
  ๒. การประเมินโครงการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง  เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี 
 

                   โรงเรียนทรัพย์ทวี เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา จึงได้เผยแพร่บทคัดย่อให้โรงเรียนของท่านได้นำไปศึกษา และสามารถติดต่อขอฉบับเต็มจาก
เจ้าของผลงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามสมควรต่อไป 
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                           (นางนิภาพรรณ  หงษ์ชูเกียรติ) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี 
 
 

โรงเรียนทรัพย์ทวีทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐ 
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐  
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ที ่ศธ  04165.179/182 โรงเรียนวัดอินทการาม 
                                                              ๗๙ หมู่ที่ 5 ต. ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม 
                จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84240 
               4  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี 
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนทรัพย์ทวี  ที่ ศธ 04165.007/185 ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
 

   ด้วยโรงเรียนทรัพย์ทวี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนิภาพรรณ 
หงษ์ชูเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี  ไดจ้ัดส่งผลงานทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชด ารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ
การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี โดย
ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มายังโรงเรียนวัดอินทการาม เพ่ือจะได้น าผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ และเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   บัดนี้ โรงเรียนวัดอินทการาม ได้รับเอกสารดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จะได้น าผลงาน
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอขอบคุณในการเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 
                                

         (นางจารุณี  ฐานวิเศษ)   
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทการาม 

                                                                    
 
 
โรงเรียนวัดอินทการาม 
โทรศัพท์ 0-7735-1230
โทรสาร 0-7735-1230
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สำนักงานเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
31 ต.ค. 2562

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทคัดย่อ

เรียน ผู้เผยแพร่ผลงาน (คุณนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทคัดย่อ เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ครูบ้านนอกดอทคอม
(www.kroobannok.com) เมื่อ 31 ต.ค. 2562 เพื่อพิจารณาเผยแพร่นั้น

ทางเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ครูบ้านนอกดอทคอมแล้ว รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิงในการเผยแพร่ : http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=170111

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 31 ต.ค. 2562

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทาง
และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา และขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร ก้อนคำ)
 ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูบ้านนอกดอทคอม
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ภาคผนวก ญ 

คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 
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คู่มือ 

การใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โรงเรียนทรัพย์ทวี    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

อาํเภอบ้านนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

สํานักงานเขตพืLนทีMการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
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คาํนํา 

 

ความมีวนิยัในตนเองถือเป็นสิ4งสาํคญัยิ4งที4ควรปลูกฝังใหก้บันกัเรียน ทั@งนี@ เพราะการมีวนิยั

ในตนเองเป็นการบงัคบั ควบคุม นกัเรียนใหรู้้จกัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ใหน้กัเรียนมี

พฤติกรรม การเรียนที4ดี และเป็นไปตามความคาดหวงัที4ตั@งไว ้ นอกจากนี@วนิยัในตนเองยงัเป็นปัจจยั

สาํคญัประการหนึ4งที4เอื@อใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียน เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความตั@งใจ

จริงมุ่งมั4นเอาใจใส่ มีความพยายามและสามารถบงัคบัควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ใหเ้ป็นไปตามที4

ตนเองมุ่งหวงั ซึ4 งจากการสงัเกตความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนและการสอบถามความคิดเห็นของ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเรื4องเกี4ยวกบัวนิยันกัเรียน พบวา่ ปัญหาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียน

ทรัพยท์วทีี4พบมากที4สุดและจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และ 

การจดัระเบียบแถว  

ดงันั@น เพื4อใหก้ารดาํเนินการเสริมสร้างวนิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื4ออาํนวย

ความสะดวกใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา และผูที้4เกี4ยวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจถึงแนวคิด ตลอดจน

แนวทางในการเสริมสร้างวนิยั โรงเรียนทรัพยท์วจึีงไดจ้ดัทาํคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเอง ดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว โดยใชก้ระบวนการและวธีิการ

ที4สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา ไดแ้ก่ หลกัไตรสิกขา คือ ศีล การฝึกใน

ดา้นพฤติกรรม สมาธิ การฝึกในดา้นจิตใจ และปัญญา การฝึกในดา้นการรู้ความจริงสู่การปฏิบติัและ

การจดัการเรียนการสอนที4เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ที4สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นวนิยัของนกัเรียนโรงเรียน

ทรัพยท์วไีดอ้ยา่งแทจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรมและย ั4งยนื 
  

 

      นิภาพรรณ  หงษชู์เกียรติ 
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ตอนทีM 1  

ความหมาย และแนวคดิในการเสริมสร้างวนัิยนักเรียน 

 

ความหมายของวนัิย 

 วนิยั  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1077) หมายถึง ระเบียบ แบบแผน

และขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั 

 กรมวชิาการ (2542 : 21) ใหค้วามหมายของวนิยัไวว้า่ หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้ตกลง

ที4กาํหนดขึ@น เพื4อใชเ้ป็นแนวทางในการใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัในการดาํรงชีวติร่วมกนั เพื4อใหอ้ยู ่

อยา่งราบรื4น มีความสุขความสาํเร็จ โดยอาศยัการฝึกใหรู้้จกัปฏิบติัตน รู้จกัควบคุมตนเอง 

 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 20) ใหค้วามหมายวนิยัวา่ หมายถึง 

คุณลกัษณะทางจิตและพฤติกรรม ที4ช่วยใหส้ามารถควบคุมตนเองและปฏิบติัตนตามระบบ ระเบียบ 

เพื4อประโยชนสุ์ขของส่วนรวม 

 สรุปไดว้า่ วนิยั หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ์ ขอ้ตกลงที4กาํหนดขึ@นเพื4อใชเ้ป็นแนวทางให้

บุคคลประพฤติปฏิบติัในการดาํรงชีวติร่วมกนัในสงัคมใหเ้รียบร้อยดีงาม 

 

ความหมายของวนัิยนักเรียนในระดบัการศึกษาขัLนพืLนฐาน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พทุธศกัราช 2551 สาํนกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19-21) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนไว ้

8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน ์ กษตัริย ์ ซื4อสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมั4นในการ

ทาํงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยไดใ้หนิ้ยามของคาํวา่ มีวนิยั และผูมี้วนิยั ดงันี@  

 มีวนิยั หมายถึง คุณลกัษณะที4แสดงออกถึงการยดึมั4นในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ และระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 

 มีวนิยัในตนเอง คือ ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนอยา่งสมํ4าเสมอ การมีวนิยัใน

สงัคม คือ การอยูร่่วมกนัในสงัคมดว้ยความรับผดิชอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กระทบกระทั4งกนั ทาํ

ใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 ผูมี้วนิยั คือ ผูที้4ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ และระเบียบ ขอ้บงัคบัของครอบครัว 

โรงเรียน และสงัคมเป็นปกติวสิยั ไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้4น 

 ตวัชี@วดัของการมีวนิยัของนกัเรียน คือ ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของครอบครัว โรงเรียนและสงัคม 
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ความหมายของวนัิยด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

การแสดงความเคารพ หมายถึง การแสดงความเคารพครูอยา่งสุภาพ ดว้ยการไหว ้ ตาม 

ตามวฒันธรรมประเพณีไทย คือ ประนมมือแลว้ยกขึ@นพร้อมกบักม้ศีรษะลง ใหห้วัแม่มือจรดปลาย

จมูก ปลายนิ@วแนบระหวา่งคิ@ว โดยนกัเรียนแสดงความเคารพ ดงันี@  

1. นกัเรียนทาํความเคารพดว้ยการไหว ้ ยกเวน้ในกรณีที4อยูใ่นเครื4องแบบลูกเสือเนตรนารี ให ้

ทาํความเคารพตามแบบลูกเสือ-เนตรนารี 

2. ในตอนเชา้และตอนเยน็เมื4อพบครูหากนกัเรียนถือสิ4งของอยูใ่นมือใหว้างสิ4งของลงก่อน 

ก่อนและยกมือไหว ้ยกเวน้เวลาฝนตกใหย้นืตวัตรงและกม้ศีรษะเลก็นอ้ย ไม่ตอ้งวางสิ4งของและเมื4อเดิน

ผา่นครูเวรกใ็หป้ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

3. นอกบริเวณโรงเรียนเมื4อพบครูใหน้กัเรียนชายและหญิงแสดงความเคารพดว้ยการยกมือ 

ไหวห้รือทกัทายเมื4อมีสิ4งของอยูใ่นมือ 

4. เมื4อเดินผา่นหรือเดินสวนกบัผูใ้หญ่ หรือครูในโรงเรียน  ใหน้กัเรียนยนืตวัตรงหรือไหว ้

และใหผู้ใ้หญ่หรือครูเดินผา่นไปเสียก่อน   เมื4อเดินผา่นผูใ้หญ่หรือครู ใหเ้ดินคอ้มตวัเลก็นอ้ย 

ความรับผดิชอบ หมายถึง การตั@งใจที4จะทาํงานและติดตามผลงานที4ไดท้าํไปแลว้เพื4อ

ปรับปรุง แกไ้ขใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ยอมรับในสิ4งที4ตนเองกระทาํลงไป ทั@งในดา้นที4เป็นผลดีและ

ผลเสีย โดย แสดงออกในรูปแบบการปฏิบติังานที4ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเตม็ใจ ดงันี@  

1. รับผดิชอบต่อตนเอง    ไดแ้ก่    แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ   รับผดิชอบต่อหนา้ที4ที4ไดรั้บ 

มอบหมาย ขยนัรับผดิชอบต่อการเรียน รักษาสุขภาพอนามยัของตนเอง มีความอดทนเพียรพยายาม 

2. รับผดิชอบต่อครอบครัว  ไดแ้ก่   ช่วยทาํงานบา้น    เคารพเชื4อฟังผูป้กครอง  ไม่นาํความ 

เดือดร้อนมาสู่ครอบครัว 

3. รับผดิชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่  ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบติั เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

การจดัระเบียบแถว    หมายถึง  การเขา้แถว   การเดินแถว    ยนืเรียงกนัเป็นแนวอยา่งเป็น 

เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่พดูคุย ไดแ้ก่ การเดินแถว/การเขา้แถวหนา้เสาธง การเดินแถวรับประทาน

อาหารกลางวนั การเดินแถวเขา้หอ้งเรียน การเดินแถวเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 

แนวคดิในการเสริมสร้างวนัิยนักเรียน 

การเสริมสร้างวนิยัมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ4ง ดงัพระราชดาํรัสพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช  ที4พระราชทานแก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขต 

ภาคใต ้ จงัหวดัสงขลา เมื4อวนัที4 10 กนัยายน 2524 ความวา่ “ผูค้นที4มีระเบียบนั@น เป็นผูที้4เขม้แขง็ 
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เป็นผูที้4หวงัดีต่อสงัคม เป็นผูที้4จะมีความสาํเร็จในอนาคต การปฏิบติัตนดว้ยความมีระเบียบ มีวนิยั  

การปฏิบติันั@นสาํเร็จ” ดงันั@นการเสริมสร้างใหค้นไทยมีวนิยั จึงเป็นส่วนสาํคญัในการยกระดบัคุณภาพ

ของคนไทย นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา) จึงไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนึ4งในค่านิยมหลกั  

12 ประการ เพื4อเป็นรากฐานในการพฒันาคนไทย คือ “มีระเบียบ วนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกั 

การเคารพผูใ้หญ่” สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที4ได้

กาํหนดจุดมุ่งหมายที4จะใหเ้กิดกบัผูเ้รียนในขอ้ที4 1 วา่ “มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที4พึงประสงค ์

เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยั และปฏิบติัตน ตามหลกัธรรมของพทุธศาสนาหรือศาสนาที4ตนนบัถือ  

ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื4อสร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แขง็” วนิยัในตนเอง เป็นการ 

บงัคบั ควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนจากการเรียนรู้ และเป็นการยอมรับในคุณค่าโดยอาศยัแรงจูงใจ 

ที4สมัพนัธ์กบัอุดมคติ ซึ4 งเป็นการกาํกบัพฤติกรรมใหเ้ป็นตามความตั@งใจและตามขอ้กาํหนด ระเบียบ

กฎเกณฑ ์ ส่งผลใหมี้ความสุข ประสบความสาํเร็จ และยงัเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ4งที4เอื@อให้

นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียน เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความตั@งใจจริงมุ่งมั4นเอาใจใส่ มีความ

พยายามและสามารถบงัคบัควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามที4ตนมุ่งหวงั และตามระเบียบ

กฎเกณฑ ์ดงันั@นการเสริมสร้างวนิยัในตนเองจึงควรปลูกฝังใหเ้กิดกบันกัเรียนในทุกช่วงวยั โดยเฉพาะ 

อยา่งยิ4งในระดบัประถมศึกษาเพราะเป็นวยัเริ4มตน้ของการศึกษาและเรียนรู้สิ4งต่าง ๆ หากไดเ้รียนรู้สิ4ง 

ดีงามตั@งแต่แรกเริ4ม ยอ่มส่งผลใหน้กัเรียนเป็นคนดีต่อไป (สุรดา ไชยสงคราม, 2556:164) โรงเรียนจึงมี

บทบาทสาํคญัยิ4งในการปลูกฝังค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ที4ถูกตอ้งใหแ้ก่นกัเรียน 

อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่โรงเรียนทรัพยท์วไีดด้าํเนินงานดา้นการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนตาม

แนวทางของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

ทรัพยท์ว ี และนโยบายทางการศึกษามาโดยตลอดแลว้นั@น แต่กย็งัพบปัญหาในเรื4องของการขาดความ

รับผดิชอบ แสดงใหเ้ห็นไดว้า่การพฒันาวนิยันกัเรียนที4ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัยงัคงมีปัญหา ส่งผล

ใหไ้ม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล จากการประชุมร่วมกนัของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงกาํหนดแนวทางแกไ้ขตามศกัยภาพและทรัพยากรที4โรงเรียนมีอยู ่โดยใชแ้นวทางตามพระราชดาํรัส 

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในการดาํเนินงานเพื4อรู้ถึงขอ้มูลพื@นฐาน ปัจจยัปัญหา สภาพแวดลอ้ม บริบท ที4เป็น

รากฐานของปัญหาที4แทจ้ริงดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ4 งรูปแบบที4ใชใ้นการพฒันาการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนที4เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

การบูรณาการสอน โครงงานเสริมสร้างวนิยั และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา คือ ศีล การฝึก

ในดา้นพฤติกรรม สมาธิ การฝึกในดา้นจิตใจ และปัญญา การฝึกในดา้นการรู้ความจริงสู่การปฏิบติั  

ที4สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วไีดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและย ั4งยนื 
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วตัถุประสงค์ 

 เพื4อใหก้ารดาํเนินการในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ดา้น

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื4อ

อาํนวยความสะดวกใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการ แนวทางในการเสริมสร้าง 

วนิยันกัเรียนดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

 

เงืMอนไขความสําเร็จ 

1. ความสมคัรใจและเตม็ใจ ของผูมี้ส่วนเกี4ยวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ4งผูบ้ริหาร และคณะ 
ครู ซึ4 งเป็นปัจจยัสาํคญั ทุกคนตอ้งตระหนกั และมั4นใจในคุณค่าและความสาํคญัของการมีวนิยั ซึ4 งจะ

ช่วยใหทุ้กคนในโรงเรียนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข โดยอาศยัความคิดริเริ4มของคณะครูและการมี

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารเป็นหลกัสาํคญั 

2. การทาํงานเป็นทีม ผูบ้ริหาร คณะครู ตลอดจนผูมี้ส่วนเกี4ยวขอ้ง มีความพร้อมเพรียง 

แบ่งหนา้ที4ความรับผดิชอบ มีการประสานงานอยูต่ลอดเวลา เพื4อใหก้ารดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

3. การดาํเนินการอยา่งต่อเนื4อง มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ4าเสมอ นาํผลการประเมิน 

มาปรับปรุงแผนการปฏิบติังานเสริมสร้างวนิยัอยา่งต่อเนื4อง  

4. การเป็นแบบอยา่งที4ดี ผูบ้ริหารและครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตอ้งเป็นแบบอยา่ง 

ที4ดี ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที4ดีใหก้บันกัเรียน 
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ตอนทีM 2  

รูปแบบ วธีิการในการเสริมสร้างวนัิยด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

 

ภาพรูปแบบ วธีิการในการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนทรัพย์ทว ี

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมความพร้อม 

 ร่วมกนัลงมือปฏิบตัิ 

ประเมินผล 

• ครู บคุลากร 
• กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 
• นกัเรียน 
• บรรยากาศและสิ4งแวดลอ้ม 

 

• ก่อนการเสริมสร้างวนิยั 

• ระหวา่งการเสริมสรา้งวนิยั 

• หลงัการเสริมสร้างวนิยั 

• ระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาคเรียน 

• AAR (After Action Review) 

 

  สรุปผลการปฏิบตัิ 

 ปรับปรุงและพฒันา 

การบูรณาการสอน 

การแสดงความเคารพ 
ความรับผดิชอบ 
การจดัระเบยีบแถว 

 

กจิกรรมไตรสิกขา 

การแสดงความเคารพ 
ความรับผดิชอบ 
การจดัระเบยีบแถว 

 
การแสดงความเคารพ 
ความรับผดิชอบ 
การจดัระเบยีบแถว 

 

โครงงานเสริมสร้างวินยั 

AAR (After Action Review) 
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รายละเอยีดของการใช้รูปแบบวธีิการในการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนทรัพย์ทว ี

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

1.  เตรียมความพร้อม 

1) ครู  
1.1) วเิคราะห์หลกัสูตรเพื4อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เกี4ยวกบัวนิยั 

สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2) ออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 
1.3) วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที4เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

โดยโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 

1.4) จดัเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมวนิยัของนกัเรียน และจดัหาสื4อต่าง ๆ  ที4 

เกี4ยวขอ้ง  ไดแ้ก่  ใบงาน กรณีศึกษา / ตวัอยา่ง 

1.5) ใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนในการทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 
2) กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 

2.1) กาํหนดกิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมประจาํสปัดาห์ กิจกรรมเสริม 

ที4เสริมสร้างวนิยัตามหลกัไตรสิกขา ประกอบดว้ย การพฒันาขั@นศีล การพฒันาขั@นสมาธิ การพฒันาขั@น 

ปัญญา   

2.2) กาํหนดเครื4องมือในการประเมินพฤติกรรมวนิยัของครู   นกัเรียน 

และผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเกี4ยวขอ้ง 

2.3) กาํหนดวธีิการวดัประเมินผล และติดตามผลในระดบัโครงการ/ 

กิจกรรม และในภาพรวมของโรงเรียน  

3) นกัเรียน 

3.1) ประชุมนกัเรียนชั@นประถมศึกษาปีที4 1 - ชั@นมธัยมศึกษาปีที4 3  

ชี@แจงสร้างความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการมีวนิยั 

3.2) ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัทาํโครงงานเสริมสร้าง 
วนิยัดว้ยตนเอง 

4) บรรยากาศและสิ4งแวดลอ้ม จดัสภาพแวดลอ้มที4เอื@อต่อการเสริมสร้าง 

วนิยั ดงันี@  

4.1) บรรยากาศ 

4.1.1) สร้างบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น ความมีเมตตากรุณา 

ต่อกนั ทั@งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

4.1.2) ใหก้ารสนบัสนุน ดูแลใกลชิ้ด มีความเป็นกลัยาณมิตรที4ดี 
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ต่อกนั มีความปรารถนาดีต่อการพฒันาผูเ้รียน และต่องาน 

4.1.3) การทาํกิจกรรมใหค้วามสาํคญักบัการร่วมมือกนัมากกวา่ 
การแข่งขนั 

4.2) สิ4งแวดลอ้ม 

4.2.1) จดัทาํโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม  จดัทาํป้าย 

สญัลกัษณ์เตือนเรื4องวนิยั และหลกัธรรม เช่น คนดีสาํคญักวา่ทุกสิ4ง โรงเรียนวถีิพทุธ คุณลกัษณะอนั 

พึงประสงค ์คุณธรรม 12 ประการ เป็นตน้ 

4.2.2) ปลูกตน้ไม ้สร้างความร่มรื4นใหรู้้สึกสงบ มีความสุข บริเวณ 

โรงเรียนโดยรอบ สะอาด ปลอดภยั 

4.2.3) อาคารสถานที4 หอ้งเรียน  แขง็แรง ปลอดภยั มีหอ้ง/สถานที4  

เพียงพอและเหมาะสมสาํหรับปฏิบติักิจกรรม  

2.  ร่วมกนัลงมือปฏบิัต ิ  ดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที4เสริมสร้างวนิยั 

3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว ที4วางไว ้ดงันี@   

1) การบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหค้รูดาํเนินการบูรณาการ  
(Integrated) เรื4องวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว เขา้กบัการเรียน 

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอนที4เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโมเดล 

ซิปปา (CIPPA MODEL) ดงันี@  

1.1) ขั@นนาํ  เป็นขั@นแนะนาํเริ4มชั@นเรียน  ใหค้รูสอดแทรกคุณลกัษณะ 

ของการมีวนิยัเกี4ยวกบัการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว โดย 

1.1.1) ครูพดูถึงคุณลกัษณะที4พึงประสงคเ์กี4ยวกบัการแสดงความ 

เคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

1.1.2) กระตุน้การมีส่วนร่วมของนกัเรียน  โดยใชค้าํถามให ้

นกัเรียนร่วมกนัตอบในชั@นเรียนวา่ ขอ้ดีและขอ้เสียของการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดั 

ระเบียบแถว เช่น “ถา้นกัเรียนไม่ทาํการบา้นจะมีผลดีหรือไดป้ระโยชนอ์ะไร” “คนที4ไม่ต่อแถวซื@อ

อาหาร จะเกิดผลเสียอยา่งไรบา้ง” “ถา้นกัเรียนไม่ไหวค้รูเมื4อพบเจอ ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด” เป็นตน้ 

1.1.3) ครูกล่าวชื4นชมนกัเรียนที4ส่งงานตรงเวลา ส่งการบา้นหรือ 

ภาระงานที4มอบหมายไปครั@ งก่อน และมีความรับผดิชอบ เพื4อเสริมแรงบวก 

1.2) ขั@นสอน  เป็นขั@นตอนของการใหน้กัเรียนลงมือทาํกิจกรรมการ 

เรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหต้อบสนองตวัชี@วดัและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอดแทรกการเสริมสร้างวนิยัเขา้ไปในกิจกรรม ไดแ้ก่ 

1.2.1) ใชก้รณีศึกษาหรือตวัอยา่ง   โดยใหค้รูนาํสถานการณ์  
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เรื4องราว หรือข่าวสารที4เกี4ยวขอ้งกบัวนิยั ใหน้กัเรียนไดศึ้กษา วเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์  

1.2.2) ทาํชิ@นงานหรือสร้างผลงาน  โดยใหค้รูกาํหนดขอบเขตของ 

งานใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั กาํหนดการประเมินการเรียนรู้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเกี4ยวกบัวนิยั 

ดา้นต่าง ๆ  

1.2.3) แสดงออกผา่นการปฏิบติักิจกรรม   ใหค้รูออกแบบกิจกรรม 

ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกพฤติกรรมและเกี4ยวพนักบัวนิยั ดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบียบแถว เช่น กระบวนการกลุ่มที4มีการแบ่งหนา้ที4ความรับผดิชอบในการทาํงาน สงัเกต 

พฤติกรรมการเขา้แถวซื@ออาหาร การไหวค้รู เป็นตน้ 

1.3) ขั@นสรุป   เป็นขั@นตอนของการสรุปรวมองคค์วามรู้   หรือทกัษะที4 

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการเรียนรู้ในคาบนั@น ๆ โดยในขั@นตอนนี@ ใหค้รูเนน้ย ํ@าถึงวนิยัที4ควรปฏิบติั กล่าว 

ชื4นชมและใหก้าํลงัใจนกัเรียนในการมีวนิยั เพื4อใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัอยา่งสมํ4าเสมอ และการเสริมแรง 

จากครู และผูบ้ริหารเป็นระยะ เพื4อใหพ้ฤติกรรมทางดา้นวนิยัยงัคงอยู ่และพฒันากลายเป็นอุปนิสยั ที4

ติดตวันกัเรียนตลอดไป 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  ไดแ้ก่  การพฒันาขั@นศีล 

การพฒันาขั@นสมาธิ การพฒันาขั@นปัญญา ไดก้าํหนดกิจกรรมไวด้งันี@  

2.1) การพฒันาขั@นศีล 

2.1.1) กิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมไหวส้วยรวยยิ@ม กิจกรรม 

ไปมาลาไหว ้ กิจกรรมเวรประจาํวนั กิจกรรมประจาํวนัหนา้เสาธง กิจกรรมเดิน/เขา้แถวหนา้เสาธง 

กิจกรรมชื4นชมคนทาํดี กิจกรรมของหายแลว้ไดคื้น กิจกรรมฝึกระเบียบวนิยั กิจกรรมเดินเป็นแถว 

เขา้หอ้งเรียน กิจกรรมสหกรณ์/ออมทรัพยใ์นชั@นเรียน กิจกรรมเดินแถวไปโรงอาหาร กิจกรรมเขา้แถว

รับอาหารและเขา้แถวซื@อของ กิจกรรมพี4บริการนอ้ง กิจกรรมพิจารณาอาหาร กิจกรรมลา้งจานและ 

ทาํความสะอาดโรงอาหาร กิจกรรมบนัทึกความดี กิจกรรมเขา้แถวก่อนกลบับา้น กิจกรรมเดินเป็นแถว

กลบับา้น 

2.1.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์ ไดแ้ก่ กิจกรรมแต่งกายดว้ยผา้ไทย  

กิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน ์ กิจกรรมฝึกศาสนพิธี กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสภา

นกัเรียน กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน 

2.1.3) กิจกรรมเสริม  ไดแ้ก่    กิจกรรมสร้างกฎกติการ่วมกนั  

กิจกรรมวนัสาํคญั การใชแ้รงเสริม รางวลัจูงใจ กิจกรรมทาํบุญตกับาตร 

2.2) การพฒันาขั@นสมาธิ 
2.2.1) กิจกรรมประจาํวนั  ไดแ้ก่   กิจกรรมนั4งสมาธิก่อนเขา้เรียน 
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กิจกรรมเสริมสติปัญญาเกิด กิจกรรมสมาธิผา่นบทเพลง กิจกรรมรู้สึกตวัทุกชั4วโมง กิจกรรมไหวพ้ระ 

สวดมนตป์ระจาํวนั  

2.2.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์   ไดแ้ก่    กิจกรรมฝึกสมาธิผา่นงาน 

ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมพบกนัวนัศุกร์สุดสปัดาห์ 

2.2.3) กิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม  

2.3) การพฒันาขั@นปัญญา 
2.3.1) กิจกรรมประจาํวนัไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมคุณธรรม 

นาํชีวติ กิจกรรมวเิคราะห์ข่าว  กิจกรรมการคิดอยา่งมีเหตุผล กิจกรรมพี4สอนดูแลนอ้ง 

2.3.2) กิจกรรมประจาํสปัดาห์ ไดแ้ก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม 

สภานกัเรียน 

2.3.3) กิจกรรมเสริม  ไดแ้ก่   กิจกรรมโครงงานคุณธรรม   กิจกรรม 

ฟังธรรมตามกาล กิจกรรมเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ 

3) การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน    เป็นโครงงานเชิงรุกที4 

ใหน้กัเรียนเรียนรู้ถึงวนิยัในดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว ในรูปแบบ 

ของโครงงานกลุ่มดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ขั@นตอนมีดงันี@   

3.1) แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสนใจ  
3.2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  ระดมสมอง  วเิคราะห์ปัญหา  หรือ 

พฤติกรรมที4ไม่พึงประสงคที์4เกี4ยวขอ้งกบัการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

3.3) จดัลาํดบัปัญหาที4สาํคญัด่วนที4สุด ที4ทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ควร 

รีบแกไ้ข 

3.4) ร่วมกนัหาสาเหตุของปัญหา 
3.5) กาํหนดเป้าหมายของการแกปั้ญหานั@น ๆ 

3.6) กาํหนดชื4อโครงงานที4ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
3.7) กาํหนดวธีิแกไ้ขปัญหา หรือวธีิดาํเนินงานเพื4อไปสู่เป้าหมายนั@น 

4) AAR (After Action Review)  

ใหค้รูผูส้อน / ผูรั้บผดิชอบ ไดพ้ดูคุย  แลกเปลี4ยนเรียนรู้  เมื4อจบแต่ละ 

กิจกรรมยอ่ย ในชั4วโมง PLC ที4โรงเรียนไดก้าํหนดไวห้ลงัเลิกเรียน เพื4อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ@น 

3.  ประเมนิผล มีขั@นตอนการดาํเนินงาน ดงันี@  

การประเมินผล  สามารถทาํไดทุ้กระยะ ทั@งก่อนเสริมสร้างวนิยั ในระหวา่ง 

เสริมสร้างวนิยั และหลงัการเสริมสร้างวนิยั โดยครูผูส้อนเป็นผูก้าํหนดวธีิการ ดาํเนินการประเมินผล 

ดงันี@  
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1) การประเมินผลก่อนการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยัเพื4อศึกษาพฤติกรรม 

ทางดา้นวนิยัที4เป็นปัญหา/ไม่พึงประสงค ์ขอ้จาํกดั และพื@นฐานความรู้เดิมของนกัเรียน เพื4อเป็นขอ้มูล 

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงกบัปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการพฒันาดา้น 

วนิยัของนกัเรียนไดต้รงประเดน็และมีประสิทธิภาพ 

2) การประเมินผลระหวา่งการจดักิจกรรมเสริมสร้างวนิยั   เป็นการศึกษา 
ความเหมาะสมและความต่อเนื4องของกิจกรรมต่าง ๆ ในระหวา่งการสอน รวมถึงขอ้จาํกดัของนกัเรียน 

เพื4อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงกบัปัญหา และใหส้อดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการของผูเ้รียน เป็นการติดตามความกา้วหนา้ของการใชรู้ปแบบกลไกการเสริมสร้างวนิยั เพื4อให ้

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที4สอดแทรกเรื4องวนิยัมีประสิทธิภาพ  

3) การประเมินผลหลงัการเสริมสร้างวนิยั ครูจะตอ้งประเมินผลพฤติกรรม 

นกัเรียนดา้นวนิยัดว้ยวธีิการที4หลากหลายอยา่งปกติและสมํ4าเสมอ เช่น การซกัถาม การสงัเกต การ 

ตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินชิ@นงาน เป็นตน้ ซึ4 งในการประเมินนั@นนอกจาก 

ผูส้อนจะประเมินดว้ยตนเองแลว้ จะตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ระเมินตนเอง ประเมินเพื4อน และ

ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย เพื4อตรวจสอบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมที4เกี4ยวกบัวนิยัไดมี้การ

เปลี4ยนแปลงดีขึ@นมากนอ้ยเพียงใด ควรไดรั้บการพฒันาปรับปรุง และส่งเสริมวนิยัในดา้นไหนดว้ย

การร่วมมือของทุกฝ่าย 

4) การประเมินผลระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาคเรียน   เป็นการประเมินผล 

การมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระหวา่งภาคหรือปลายภาค เพื4อจะไดท้ราบถึงวนิยัของนกัเรียนในดา้น 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ  การจดัระเบียบแถว และนาํผลการประเมินไปเป็นสารสนเทศ 

 ปรับปรุงและพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนในโรงเรียนต่อไป 

5) AAR (After Action Review) ใหค้รูผูส้อน/ผูรั้บผดิชอบไดพ้ดูคุย เรียนรู้ 

เมื4อประเมินผลแต่ละครั@ งเสร็จสิ@น ในชั4วโมง PLC ที4โรงเรียนไดก้าํหนดขึ@นหลงัเลิกเรียน โดยการตั@ง 

คาํถามเพื4อสร้างองคค์วามรู้ เพื4อแกไ้ข ปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ@น แกปั้ญหาวนิยัไดต้รงประเดน็ที4สุด 

เหมาะสมที4สุด เช่น สิ4งที4คาดกวา่จะไดรั้บจากการใชรู้ปการเสริมสร้างวนิยัคืออะไร สิ4งที4เกิดขึ@นจริง คือ

อะไร ทาํไมจึงไม่เป็นไปตามที4คาดหวงั สิ4งที4ไดเ้รียนรู้ และวธีิการลด/แกปั้ญหาทางดา้นวนิยั คือ อะไร

ทาํอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

4.  สรุปผลการปฏบิัต ิภายหลงัเสร็จสิ@นการร่วมกนัลงมือปฏิบติัเพื4อเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเองของนกัเรียนแต่ละภาคเรียน/สิ@นปีการศึกษา ครูผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการสรุปผลการปฏิบติั 

งานทุกขั@นตอน นาํขอ้มูลยอ้นกลบัไปวเิคราะห์เพื4อปรับปรุงและพฒันา และใชใ้นการประเมินผลการ

ปฏิบติัวา่สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคที์4กาํหนดไวห้รือไม่  
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ตอนทีM 3  

ตวัอย่างกจิกรรมการเสริมสร้างวนัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณา

การสอน

กจิกรรม

ไตรสิกขา

โครงงาน

เสริมสร้าง

วนัิย

วินัย 

-  การแสดงวามเคารพ 

-  ความรับผดิชอบ 

-  การจดัระเบยีบแถว 
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ตวัอย่างแผนการจดักจิกรรมการบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ทีMบูรณาการการเสริมสร้างวนัิยด้านความรับผดิชอบเข้ากบัเนืLอหาสาระการ

เรียนรู้คณติศาสตร์ 

เรืMอง การบวกจาํนวนเตม็ 

ชัLน   มธัยมศึกษาปีที4 1  เวลา  2  ชั4วโมง 

1. สาระสําคญั 

การบวกจาํนวนเตม็บวกกบัจาํนวนเตม็ลบ และการบวกจาํนวนเตม็ลบกบัจาํนวนเตม็บวก 

2. สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชีLวดั 

สาระทีM 1 

จาํนวนและการดาํเนินงาน 

ตวัชีLวดั 

ค 1.2 ม 1/1 บวก ลบ คูณ หาร จาํนวนเตม็และนาํไปใชแ้กปั้ญหา ตระหนกัถึงความ 

สมเหตุสมผลของคาํตอบ อธิบายผลที4เกิดขึ@นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอก

ความสมัพนัธ์ของการบวกกบัการลบ การคูณกบัการหารของจาํนวนเตม็ 

ค. 1.4  ม 1/1   นาํความรู้และสมบติัเกี4ยวกบัจาํนวนไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้  :นักเรียนสามารถ  

1. หาผลบวกของจาํนวนเตม็บวกกบัจาํนวนเตม็ลบได ้

2. หาผลบวกของจาํนวนเตม็ลบกบัจาํนวนเตม็บวกได ้

3. อธิบายผลที4เกิดขึ@นจากการบวกจาํนวนเตม็ได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ : นักเรียนมคีวามสามารถ 

              1. ในการสื4อสาร สื4อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

ด้านคุณลกัษณะ  :นักเรียนมี  

1. ความรับผดิชอบ ปฏิบติังานตามที4ไดรั้บมอบหมาย 

4. สาระการเรียนรู้ 
การบวกจาํนวนเตม็บวกกบัจาํนวนเตม็ลบและการบวกจาํนวนเตม็ลบกบัจาํนวนเตม็บวก 

5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

นกัเรียนมีความสามารถในการสื4อสาร สื4อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
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6. คุณลกัษณะทีMพงึประสงค์ 

นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ปฏิบติังานตามที4ไดรั้บมอบหมาย 

7. ชิLนงานหรือภาระงาน 

- เอกสารแนะแนวทางที4 2.1 

- แบบฝึกเสริมทกัษะที4 2.8 

- เอกสารฝึกหดัที4 2.2 

8. กจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ขัLนนํา 

8.1 ครูตรวจสอบความเรียบร้อยของนกัเรียน โดยการเชค็ชื4อนกัเรียนในหอ้งเรียน 

)เชค็ความตรงต่อเวลา(  

8.2 ครูกล่าวถึงในชีวติประจาํวนั  นกัเรียนไดเ้งินมาโรงเรียน วนัละ 30 บาท  ซึ4 งตอ้งใชเ้งิน 

ดงักล่าวในการซื@ออาหารและขนม หากนกัเรียนใชเ้งินไม่หมดหรือใชเ้งินพอดีจะมีเงินเหลือ (นกัเรียน

มีความรับผดิชอบในตวัเอง) ในทางกลบักนั ถา้นกัเรียนใชเ้งินไม่พอ โดยยมืเพื4อมาอีก แสดงวา่ในวนั

นั@นนกัเรียนใชเ้งินติดลบ (ไม่มีความรับผดิชอบในตนเอง) ทั@งนี@  การใชเ้งินติดลบกเ็หมือนกบัการบวก

เลขดว้ยจาํนวนเตม็ลบนั4นเอง 

8.3 ทบทวนการบวกจาํนวนเตม็บวกดว้ยจาํนวนเตม็บวกและการบวกจาํนวนเตม็ลบดว้ย 
จาํนวนลบ โดยใชเ้สน้จาํนวน สุ่มนกัเรียนออกมาแสดงการบวก 2-3 คน ครูใชก้ารถามตอบ แลว้ให้

นกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้ง เช่น 5 + 8 , (-3) + (-10) , (-6) + (-4) ซึ4 งนกัเรียนควรสรุปไดว้า่ 

จาํนวนเตม็บวกลบดว้ยจาํนวนเตม็ลบ ผลลพัธ์เป็นจาํนวนเตม็ลบ 

จาํนวนเตม็บวกบวกดว้ยจาํนวนเตม็บวก ผลลพัธ์เป็นจาํนวนเตม็บวก 

ขัLนจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

8.4 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน นกัเรียนทุกคนปฏิบติักิจกรรมตามภาระงานใน 

เอกสารแนะแนวทางที4 2.1 โดยครูกาํหนดเวลาในการศึกษาเอกสารและอภิปรายภายในกลุ่ม เป็นเวลา 

15 นาที แลว้อภิปรายในกลุ่มเพื4อใหไ้ดข้อ้สรุปการบวกจาํนวนเตม็บวกดว้ยจาํนวนเตม็ลบ (นกัเรียนมี

ความรับผดิชอบร่วมกนัในการทาํกิจกรรมกลุ่ม) ขณะที4นกัเรียนอภิปรายภายในกลุ่ม หากกลุ่มใดมีขอ้

สงสยั ครูคอยใหค้าํแนะนาํ 

8.5 แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานกลุ่มในเอกสารแนะแนวทางที4 2.1 

8.6 ครูยกตวัอยา่งที4อยูใ่นสาระการเรียนรู้ แลว้ใหน้กัเรียนทุกคนหาผลบวกทั@งสองวธีิ แลว้ 
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เฉลยคาํตอบพร้อมกนั ถา้นกัเรียนคนไหนไม่เขา้ใจครูใชก้ารถามตอบประกอบการอธิบายเพิ4มเติม แลว้ 

สรุปวธีิการหาผลบวกเป็นของตนเองวา่วธีิใดสะดวกที4สุด แลว้นกัเรียนควรตอบไดว้า่ ใชค้่าสมับูรณ์ใน

การหาคาํตอบ 

ขัLนสรุป 

8.7 นกัเรียนร่วมกนัสรุปหลกัการบวก ดงันี@  

- การบวกจาํนวนเตม็บวกกบัจาํนวนเตม็บวก ใหน้าํค่าสมับูรณ์มาบวกกนัแลว้ตอบเป็น 

จาํนวนเตม็บวก การบวกจาํนวนเตม็ลบกบัจาํนวนเตม็ลบ  ใหน้าํค่าสมับูรณ์มาบวกกนั แลว้ตอบเป็น 

จาํนวนเตม็ลบ 

- การบวกจาํนวนเตม็บวกกบัจาํนวนเตม็ลบที4มีค่าสมับูรณ์ไม่เท่ากนั  ใหน้าํค่าสมับูรณ์ที4 

มากกวา่ลบดว้ยค่าสมับูรณ์ที4นอ้ยกวา่ แลว้ตอบเป็นจาํนวนเตม็บวกหรือจาํนวนเตม็ลบ ตามจาํนวนที4มี

ค่าสมับูรณ์มากกวา่ 

- การบวกระหวา่งจาํนวนเตม็บวกกบัจาํนวนเตม็ลบที4มีค่าสมับูรณ์เท่ากนั ผลบวกเท่ากบั 0  

8.8 ใหน้กัเรียนทาํเอกสารฝึกหดัที4 2.2 ถา้ทาํเสร็จแลว้นาํใบเฉลยจากครูไปตรวจสอบคาํตอบ 

ถา้ทาํไม่เสร็จใหน้าํไปทาํเป็นการบา้น )ฝึกความรับผดิชอบในตนเอง(  

8.9 ครูใหน้กัเรียนทุกคนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะที4  2.8  เป็นการบา้น  แลว้นาํส่งครูตรวจสอบ 

ความกา้วหนา้โดยครูเนน้ย ํ@าถึงความรับผดิชอบในการส่งงานและกาํหนดวนัเวลาในการส่งงานที4ชดัเจน 

9. สืMอการเรียนรู้ 
9.1 เอกสารแนะแนวทางที4 2.1 

9.2 แบบฝึกเสริมทกัษะที4 2.8 

9.3 เอกสารฝึกหดัที4 2.2 

10. แหล่งการเรียนรู้ 
10.1 หอ้งสมุด 

10.2 แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวขอ้ง 
11. การวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดั เครืMองมือทีMใช้วดั 

ด้านความรู้ ทาํเอกสารฝึกหดั เอกสารฝึกหดั 

ด้านทกัษะ  /กระบวนการ  การสงัเกต แบบสงัเกตการสื4อสาร สื4อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

การสงัเกต แบบสงัเกตความรับผดิชอบ

ของนกัเรียน 
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12. เกณฑ์การประเมนิเกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านความรู้ 

 นกัเรียนทาํแบบทดสอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 80 

ด้านทกัษะกระบวนการ 

 นกัเรียนไดค้ะแนน ระดบัคุณภาพ 3 (ดี)  ขึ@นไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 นกัเรียนไดค้ะแนน ระดบัคุณภาพ 3 (ดี)  ขึ@นไป 

 

แบบสังเกตด้านทกัษะกระบวนการ 
 

การสืMอสาร สืMอความหมายทางคณติศาสตร์ 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการสืMอสาร การสืMอความหมายทางคณติศาสตร์ 

 

 4  -  ดีมาก 

 3  -  ดี 

 2  -  พอใช ้

 1  -  ตอ้งปรับปรุง 

 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง กระชบั ชดัเจน มีรายละเอียดสมบูรณ์ 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง แต่ขาดรายละเอียดที4สมบูรณ์ 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ไดบ้างส่วน 

ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์อยา่งง่าย ๆ และไม่ชดัเจน 

 
 

 

แบบสังเกตด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

มคีวามรับผดิชอบ 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการสืMอสาร การสืMอความหมายทางคณติศาสตร์ 

 

 4  -  ดีมาก 

 3  -  ดี 

 2  -  พอใช ้

 1  -  ตอ้งปรับปรุง 

 

ทาํใบกิจกรรม ส่งงานตามที4ครูกาํหนด และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานกลุ่มดว้ยความเตม็ใจ 

ทาํใบกิจกรรม ส่งงานตามที4ครูกาํหนด และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 

ทาํใบกิจกรรม และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานกลุ่มครึ4 งต่อครึ4 งโดยไม่มีใครคอยเตือน 

ทาํใบกิจกรรม ไม่ส่งงานตามที4ครูกาํหนด และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานไดก้ต่็อเมื4อมีใคร 

คอยเตือน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ทีMบูรณาการการเสริมสร้างวนัิยด้านการแสดงความเคารพเข้ากบัเนืLอหาสาระ 

การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

เรืMอง How’s it going?                   

ชัLน   มธัยมศึกษาปีที4 1  เวลา  1  ชั4วโมง 

1. สาระสําคญั 

คาํศพัทเ์กี4ยวกบัการทกัทาย ถามทุกขสุ์ขและกล่าวลา โดยใชค้าํถามที4ขึ@นตน้ดว้ย How 's it going?  ,  

How are you? ดั@งนั@น นกัเรียนจึงตอ้งเรียนรู้คาํศพัท ์สาํนวนเกี4ยวกบัการทกัทาย การถามทุกขสุ์ขและ

กล่าวลา ตามความเหมาะสมของโอกาส สถานที4ตามมารยาทและธรรมเนียมปฏิบติัและใชโ้ครงสร้าง

ภาษาเพื4อการสื4อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีLวดั  

ต 1.1  ม.1/4  ตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 

ต 2.1 ม.1/1 ใชถ้อ้ยคาํนํ@าเสียงและกิริยาท่าทางอยา่งสุภาพตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

ต 4.1 ม.1/1 ใชภ้าษาสื4อสารในสถานการณ์จริง/  จาํลองที4เกิดขึ@นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้  :นักเรียนสามารถ  

เรียนรู้คาํศพัทแ์ละความหมายเกี4ยวกบั การทกัทาย การถามทุกขสุ์ข และการกล่าวลา 

โครงสร้างประโยคที4ขึ@นตน้ดว้ย Wh-Question “How 's it going?  ,  How are you?” 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ : นักเรียนมคีวามสามารถ 

ทกัษะกระบวนการการฟัง-พดู 

ด้านคุณลกัษณะ  :นักเรียนมี  

1. มีความมั4นใจในการสื4อสาร 

2. มีความสามารถสื4อสารอยา่งประสิทธิภาพ 

4. สาระการเรียนรู้ 
คาํศพัท ์สาํนวน เกี4ยวกบัการทกัทาย (Greeting) , การถามทุกขสุ์ข และกล่าวลา (Leave Taking) 

5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

นกัเรียนมีความสามารถในการสื4อสารภาษาองักฤษ 

6. คุณลกัษณะทีMพงึประสงค์ 

นกัเรียนแสดงความเคารพ ถูกตอ้งตามวฒันธรรมประเพณีไทย 
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7. ชิLนงานหรือภาระงาน 

ใบงานที4 1.1 

8. กจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ขัLนนําเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) 

8.1  นกัเรียนอ่านเนื@อเพลง Hello, how are you?  ตามครู 2-3 ครั@ ง 

8.2  ครูเปิดเพลง Hello, how are you?  ร้องเพลงตาม พร้อมกบัทาํท่าทางประกอบเพลง  

2-3 ครั@ ง 

8.3  ครูถามนกัเรียน ไดเ้รียนรู้อะไรจากเพลงนี@บา้ง  หลงัจากนั@น ครูแจกใบความรู้ พร้อม

อธิบายหลกัการ ใชส้าํนวน How 's it going?  วา่เป็นการถามทุกขสุ์ขเช่นเดียวกบั  How are you? 

8.4  ครูสนทนาเกี4ยวกบัการทกัทาย การแสดงความเคารพของคนไทย เช่น การไหว ้การใช้

วาจาสุภาพ เป็นตน้ 

ขัLนฝึก (Practice)  

8.5  ครูฝึกออกเสียงแถบประโยคการใชส้าํนวน “How 's it going?  ,  How are you?” 

8.6  นกัเรียนจบัคู่ ฝึกพดู โตต้อบเกี4ยวกบัการถามทุกขสุ์ข   

8.7  นกัเรียนทาํใบงานที4 1.1 เรื4อง การทกัทาย และการกล่าวลา 

ขัLนนําไปใช้ (Production) 

8.8  นกัเรียนจบัคู่ สนทนาโตต้อบเกี4ยวกบัการถามทุกขสุ์ข   

8.9  ครูสุ่มนกัเรียน ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ (role play)  เกี4ยวกบัการถามทุกขสุ์ข    

8.10  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป เรื4อง การทกัทาย การไหว ้และการกล่าวลา 

8.11 นกัเรียนฝึกการไหวที้4ถูกตอ้ง 

9. สืMอการเรียนรู้ 
9.1  เพลง Hello, how are you?   

9.2  ใบความรู้ที4 1.1 เรื4อง การทกัทาย และการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking) 

9.3  ใบงานที4 1.1 เรื4องการทกัทาย และการกล่าวลา 

10. แหล่งการเรียนรู้ 
10.1 หอ้งสมุด 

10.2 แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวขอ้ง 
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11. การวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดั เครืMองมือทีMใช้วดั 

ด้านความรู้ 

ใชส้าํนวนพดูทกัทาย แนะนาํและ

กล่าวลา โดยใช ้โครงสร้างภาษา

ที4กาํหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

- ตรวจความถูกตอ้งของการใช้

สาํนวนทกัทาย แนะนาํและกล่าวลา  

ในใบงานที4 1.1 

 

ใบงานที4 1.1 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 

ทกัษะการพดู 

 

พดูสนทนา 

 

แบบประเมินการพดู 

ด้านคุณลกัษณะ  

 1. มีความมั4นใจในการสื4อสาร 

 2. มีความสามารถสื4อสารอยา่ง   

     ประสิทธิภาพ 

 

สงัเกตพฤติกรรม 

 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

ดา้นคุณลกัษณะ 

 

12.  เกณฑ์การประเมนิ / เกณฑ์การให้คะแนน  

ด้านความรู้ 

 นกัเรียนทาํแบบทดสอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 70 ผา่นเกณฑ ์

ด้านทกัษะ /กระบวนการ  

   นกัเรียนไดค้ะแนน ระดบัคุณภาพ  3 (ดี)   ขึ@นไป   

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   นกัเรียนไดค้ะแนน ระดบัคุณภาพ  3 (ดี)   ขึ@นไป   
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แบบสังเกตด้านทกัษะกระบวนการ 
 

การสืMอสาร สืMอความหมายทางภาษาองักฤษ 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการสืMอสาร 

  

 4  -  ดีมาก 

 3  -  ดี 

 2  -  พอใช ้

 1  -  ตอ้งปรับปรุง 

 

ใชภ้าษาในการทกัทายและสนทนาไดถู้กตอ้ง ชดัเจน โครงสร้างประโยคสมบูรณ์ 

ใชภ้าษาในการทกัทายและสนทนาไดถู้กตอ้ง ชดัเจน แต่ขาดโครงสร้างประโยตที4สมบูรณ์ 

ใชภ้าษาในการทกัทายและสนทนาไดถู้กตอ้ง ชดัเจน บางส่วน 

ใชภ้าษาในการทกัทายและสนทนาไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นประโยค 
 

 

แบบสังเกตด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

การแสดงความเคารพ 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการสืMอสาร 

 

 4  -  ดีมาก 

 3  -  ดี 

 2  -  พอใช ้

 1  -  ตอ้งปรับปรุง 

 

ทาํใบกิจกรรม ทกัทาย แสดงความเคารพ ไดถู้กตอ้งไดด้ว้ยตนเองดว้ยความเตม็ใจ 

ทาํใบกิจกรรม ทกัทาย แสดงความเคารพ ไดถู้กตอ้งไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

ทาํใบกิจกรรม ทกัทาย แสดงความเคารพ ไดถู้กตอ้งครึ4 งต่อครึ4 งโดยไม่มีใครคอยเตือน 

ทาํใบกิจกรรม ทกัทาย แสดงความเคารพ ไดถู้กตอ้งกต่็อเมื4อมีใครคอยเตือน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ทีMบูรณาการการเสริมสร้างวนัิยด้านการเข้าแถว การเรียงลาํดบัก่อนหลงัเข้ากบั

เนืLอหาสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

เรืMอง การดาํรงพนัธุ์ของสิ4งมีชีวติ )พืช(   

ชัLน   ชั@นประถมศึกษาปีที4 5  เวลา  2  ชั4วโมง 

1. สาระสําคญั 

ดอกของพืชเป็นส่วนสาํคญัที4ทาํหนา้ที4ในการสืบพนัธุ์ดอกโดยทั4วไปประกอบดว้ย กลีบเลี@ยง กลีบดอก 

เกสรตวัผู ้เกสรตวัเมีย   ส่วนประกอบของดอกที4ทาํหนา้ที4เกี4ยวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ ไดแ้ก่ เกสรเพศเมีย 

ประกอบดว้ย รังไข่  ออวลุ และเกสรตวัผูป้ระกอบดว้ย อบัเรณู และละอองเรณู   

2. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีLวดั  

สาระทีM 1 

สิ4งมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวติ 

ตวัชีLวดั 

ว 1.1 ป.5/1  .สงัเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที4เกี4ยวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์

ของพืชดอก 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้  :นักเรียนสามารถ  

1. ระบุส่วนประกอบของดอกพืชที4เกี4ยวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ได ้

     ด้านทกัษะ / กระบวนการ : นักเรียนมคีวามสามารถ 

1. ในการสงัเกตส่วนประกอบของดอกพืชที4เกี4ยวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ได ้

ด้านคุณลกัษณะ  :นักเรียนมี  

1. เป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑเ์ขา้แถวรับงานส่งงาน เรียงลาํดบัก่อนหลงั 

4. สาระการเรียนรู้ 
ส่วนประกอบของดอก การจาํแนกดอกของพืชโดยใชส่้วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ ์การจาํแนกดอก 

ของพืชโดยใชเ้กสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียเป็นเกณฑ ์

5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

นกัเรียนมีความสามารถในการสื4อสาร 

6. คุณลกัษณะทีMพงึประสงค์ 

นกัเรียนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑเ์ขา้แถวรับงานส่งงาน รู้จกัเรียงลาํดบัก่อนหลงั 

7. ชิLนงานหรือภาระงาน 

- การทาํแบบทดสอบก่อนเรียน   -  ใบกิจกรรมที4 1-4   
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8. กจิกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ขัLนนํา กระตุ้นความสนใจ 

8.1 ครูนาํดอกไม ้2 ชนิด (ดอกชบา ดอกตาํลึง) มาใหน้กัเรียนดู แลว้ยื4นดอกไมใ้หน้กัเรียน 

สงัเกตและแสดงความคิดเห็นวา่ ดอกไมท้ั@ง 2 ชนิด   มีส่วนประกอบใดบา้งที4เหมือนกนัหรือแตกต่างกนั 

โดยใหแ้สดงความคิดเห็นเรียงลาํดบัก่อนหลงั หากนกัเรียนแยง่กนัตอบจะเกิดอะไรขึ@น 

ขัLนจดักจิกรรมการเรียนการสอน สํารวจค้นหา 

  8.2  ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  คละกนัตามความสามารถ คือ  เก่ง  ปานกลาง

ค่อนขา้งเก่ง ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาความรู้เรื4องส่วนประกอบ

ของดอก จากชุดกิจกรมการเรียนรู้ที4 แลว้นกัเรียนนาํดอกไมที้4ครูแจกใหม้าแยกส่วนประกอบไปติดบน

กระดาษ เอ  4  

   8.3  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ที4 1 ในชุดกิจกรมการเรียนรู้ที4 1 ใหเ้ขา้ใจแลว้ ทาํแผนภาพ 

แสดงส่วนประกอบของดอก จนไดข้อ้สรุปวา่ ส่วนประกอบที4สาํคญัของดอกมี 4 ส่วน คือ  กลีบเลี@ยง   

กลีบดอก เกสรเพศผู ้ เกสรเพศเมียแต่ละส่วนมีหนา้ที4ต่าง ๆ กนั ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมที4 1 แลว้ส่งครู 

ตรวจ  ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายจนไดข้อ้สรุปวา่ ส่วนนอกสุด คือ กลีบเลี@ยง ทาํหนา้ที4ห่อหุม้ดอกที4 

ยงัอ่อนและป้องกนัแมลง ถดัเขา้ไปเป็นกลีบดอก มีสีและกลิ4นช่วยล่อแมลง และช่วยห่อหุม้เกสรเพสผู ้

และเกสรเพศเมียเมื4อดอกยงัอ่อนอยู ่ ถดัเขา้ไปเป็นเกสรเพศผู ้ และชั@นในสุดเป็นเกสรเพสเมีย ซึ4 งทั@ง

สองส่วนนี@ทาํหนา้ที4สืบพนัธุ์ 

     8.4  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ที4 2 ข้อ 1 เมืMอพจิารณาส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ในการ 

จาํแนกดอกจะเรียกวา่อยา่งไร โดยดอกที4มีส่วนประกอบครบ 4  ส่วน คือ กลีบเลี@ยง กลีบดอก เกสรตวั

ผู ้เกสรตวัเมีย จดัเป็นดอกชนิดใด ดอกที4มีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วนเรียกว่าอยา่งไร (ซึ4 งนกัเรียน

ควรตอบไดว้่าเป็นดอกครบส่วน และดอกไม่ครบส่วนตามลาํดบั) แลว้ครูจึงให้ความหมายเพิ4มเติม

เกี4ยวกบัดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วน นกัเรียนทาํกิจกรรมที4 2 เพื4อสรุปส่งครู 

   8.5  จากนั@นใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ที4 2 ขอ้ที4 2  พิจารณาจากการมีเกสรเพศผูแ้ละเกสร 

เพศเมียเป็นเกณฑใ์นการจาํแนกดอกแลว้ทาํกิจกรรมที4 3  นกัเรียนควรไดข้อ้สรุปวา่ดอกสมบูรณ์ คือ 

ดอกที4มีส่วนประกอบครบ 4 ส่วน คือ กลีบเลียง กลีบดอก เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย   

   8.6  ครูสนทนากบันกัเรียนเกี4ยวกบัการจาํแนกดอกของพืชโดยใชเ้กสรเพศผูแ้ละเกสรเพศ 

เมียเป็นเกณฑใ์หน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ที4 2 ข้อ 2 พจิารณาจากการมเีกสรเพศผู้และเกสรเพศเมยีเป็น 

เกณฑ์ในการจาํแนกประเภทของดอกไม ้นกัเรียนกลุ่มเดิม  ช่วยกนัสาํรวจพืชดอกในบริเวณโรงเรียน 

กลุ่มละ 10 ชนิด และสงัเกตส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกไมแ้ต่ละชนิดช่วยกนัจาํแนก นกัเรียนทาํ

กิจกรรมที4 4 เป็นการสรุป ส่งงานครูเรียงลาํดบัก่อนหลงัเพื4อความเป็นระเบียบและรวดเร็ว 
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8.7  ครูเนน้ย ํ@าถึงการมีวนิยัในการเรียน การส่งงานที4ไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้แถวมาส่งใหเ้ป็น

ระเบียบเรียบร้อย เรียงลาํดบัก่อนหลงั 

ขัLนสรุป อธิบายความรู้ 

8.8 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงส่วนประกอบของดอกซึ4งประกอบดว้ยกลีบเลี@ยง กลีบ 

ดอก เกสรตวัผู ้และเกสรตวัเมีย ส่วนประกอบของดอกที4ทาํหนา้ที4เกี4ยวขอ้งกบัการสืบพนัธุ์ ไดแ้ก่ เกสร

เพศเมีย ประกอบดว้ย รังไข่  ออวลุ และเกสรตวัผูป้ระกอบดว้ย อบัเรณู และละอองเรณู  และการจาํแนก

ประภทของดอกได ้ โดยใชส่้วนประกอบของดอกเป็นเกณฑไ์ดเ้ป็นดอกครบส่วน/ดอกไม่ครบส่วน  

ส่วนการจาํแนกโดยใชเ้กสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียจาํแนกไดเ้ป็นดอกสมบูรณ์และดอกไม่สมบูรณ์ และ

การเขา้แถวเป็นระเบียบ การแสดงความคิดเห็นเรียงลาํดบัก่อนหลงั 

9. สืMอการเรียนรู้ 
9.1 ดอกไม ้เช่น ดอกเฟื4 องฟ้า  ดอกชบา    ดอกแค  ดอกตาํลึง  ดอกมะละกอ ดอกบวบแบบ 

9.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที4 1 

9.3 หนงัสือเรียน รายวชิาพื@นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั@น ป.5 สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 

10. แหล่งการเรียนรู้ 
10.1 หอ้งสมุด 

10.2 แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวขอ้ง 
11. การวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดั เครืMองมือทีMใช้วดั 

ด้านความรู้ ทาํแบบบนัทึกกิจกรรมที4 1-3 แบบบนัทึกกิจกรรม 

ด้านทกัษะ / กระบวนการ การสงัเกต แบบสงัเกตการทาํงานกลุ่ม 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ การสงัเกต แบบสงัเกตการมีวนิยัของนกัเรียน 
 

12. เกณฑ์การประเมนิ /เกณฑ์การให้คะแนน  

ด้านความรู้ 

  นกัเรียนทาํบนัทึกกิจกรรมไดถู้กตอ้งร้อยละ 80 

ด้านทกัษะ /กระบวนการ  

   นกัเรียนไดค้ะแนน ระดบัคุณภาพ  3 (ดี)   ขึ@นไป   

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   นกัเรียนไดค้ะแนน ระดบัคุณภาพ  3 (ดี)   ขึ@นไป   
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แบบสังเกตด้านทกัษะกระบวนการ 

 

การทาํงานกลุ่ม 
 

คะแนน/ความหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

4  - ดีมาก 

1 .ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกลุ่มอยา่งดีเยี4ยม 

2 .มีความตั@งใจในการทาํงานอยา่งดีเยี4ยม  

3 .ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นกบัผูอื้4นอยา่งดี 

4. มีความคิดริเริ4มสร้างสรรค ์

5. ทาํงาเสร็จทนัเวลา 

3  - ดี 

1. ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกลุ่มดี 

2. มีความตั@งใจในการทาํงานดี 

3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้4น 

4. มีความคิดริเริ4มสร้างสรรค ์

5. ทาํงานเสร็จชา้กวา่เวลาที4กาํหนดไม่เกิน 5 นาที 

2  - พอใช ้

1. ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกลุ่มพอใช ้

2. มีความตั@งใจในการทาํงานพอใช ้

3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้4น 

4. ขาดความคิดริเริ4มสร้างสรรค ์

5. ทาํงานเสร็จชา้กวา่เวลาที4กาํหนดไม่เกิน10 นาที 

1  - ปรับปรุง 

1. ไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 

2. ไม่มีความตั@งใจในการทาํงาน ขาดความรับผดิชอบ 

3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้4น 

4. ขาดความคิดริเริ4มสร้างสรรค ์

5. ทาํงานไม่เสร็จ 

 

แบบสังเกตด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

ความมวีนัิยในการเข้าแถว การเรียงลาํดบัก่อนหลงั 
 

คะแนน/ความหมาย ความสามารถในการสืMอสาร การสืMอความหมายทางคณติศาสตร์ 

 

 4  -  ดีมาก 

 3  -  ดี 

 2  -  พอใช ้

 1  -  ตอ้งปรับปรุง 

 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์เขา้แถวเป็นระเบียบ ไดด้ว้ยตนเอง 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์เขา้แถวเป็นระเบียบ โดยตอ้งมีการเตือนเป็นบางครั@ ง 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์เขา้แถวเป็นระเบียบ โดยตอ้งมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 

ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ไม่เขา้แถวเป็นระเบียบ 
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ตวัอย่างกจิกรรมตามหลกัไตรสิกขา 

 

ตวัอย่างกจิกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 

 

รายละเอยีดการจดักจิกรรม 

1. กจิกรรมทกัทาย ไหว้สวย รวยยิLม 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนแสดงการเคารพอยา่งไทย 
2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นรักความเป็นไทย 

สถานทีM  บริเวณโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. จดัประชุมเพื4อสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจในการดาํเนินการ 
2. ครูกล่าวคาํทกัทายเพื4อใหน้กัเรียนทาํความเคารพดว้ยการไหว ้
3. นกัเรียนทาํความเคารพกนัตามลาํดบัอาวโุส ในตอนทาํกิจกรรมหนา้เสาธง 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. กจิกรรมเวรประจาํวนั 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความจาํเป็นที4รักษาสมบติัของส่วนรวม 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะ ดา้นจิตสาธารณะ 
สถานทีM  บริเวณโรงเรียนและหอ้งเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นประชุมนกัเรียนเพื4อแบ่งกลุ่มและมอบหมายบริเวณที4รับผดิชอบ 

2. นกัเรียนทาํกิจกรรมจิตอาสาบริเวณที4ตนเองรับผดิชอบทุกวนั 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. ตารางผูรั้บผดิชอบแต่ละเขตพื@นที4 
3. กจิกรรมฝึกระเบียบวนัิย 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกระเบียบวนิยัของนกัเรียน 
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2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมีวนิยั ความมุ่งมั4นในการทาํงาน และความ

รับผดิชอบ 

สถานทีM  บริเวณโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นเรียกนกัเรียนใหม้ารวมกนัหนา้หอ้ง 
2. จดัใหน้กัเรียนเขา้แถวตามลาํดบัไหล่ แยกเป็นแถวนกัเรียนชาย -หญิงอยา่งละแถว  

3. นกัเรียนเดินเป็นแถวเพื4อไปทาํกิจกรรมทุกครั@ ง 
3.1 การเดินเป็นแถวไปทาํกิจกรรมหนา้เสาธง 

3.2 การเดินเขา้หอ้งเรียนหลงัทาํกิจกรรมหนา้เสาธงเสร็จ 

3.3 การเดินไปโรงอาหารเพื4อรับประทานอาหารกลางวนั 

3.4 การเดินเป็นแถวกลบับา้น 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

4. กจิกรรมประจาํวนัหน้าเสาธง 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

2. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกในทางที4สร้างสรรค ์

3. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์

สถานทีM  ดา้นหนา้เสาธง 

วธีิดาํเนินการ 

1. นกัเรียนทุกระดบัชั@นมาเขา้แถวหนา้เสาธงอยา่งพร้อมเพรียงกนั 

2. ประธานนกัเรียนและคณะกรรมการนกัเรียนดาํเนินการจดักิจกรรมบริเวณหนา้เสาธง     
นาํร้องเพลงชาติ นาํไหวพ้ระสวดมนต ์และทาํกิจกรรมสภานกัเรียนตามลาํดบั 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 

5. กจิกรรมชืMนชมคนทาํด ี

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อยกยอ่งชมเชย ผูท้าํความดีหรือทาํคุณประโยชนใ์หน้กัเรียนไดถื้อเป็นแบบอยา่ง 
2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นซื4อสตัย ์สุจริต 
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สถานทีM  ดา้นหนา้เสาธง 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูเวรประจาํวนัหรือประธานนกัเรียนประกาศเรียกชื4อนกัเรียนที4ทาํความดีออกไปยนืดา้นหนา้ 
2. แจง้ความดีหรือพฤติกรรมที4ควรเอาเป็นแบบอยา่งที4นกัเรียนคนนั@นทาํ 
3. นกัเรียนทุกคนแสดงความชื4นชมดว้ยการปรบมือ 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการทาํความดี 

6. กจิกรรมของหายแล้วได้คืน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อนาํสิ4งของที4นกัเรียนเกบ็ไดส่้งคืนใหก้บัเจา้ของ 
2. เพื4อยกยอ่งชมเชยนกัเรียนที4ทาํความดี 

3. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นซื4อสตัย ์สุจริต 

สถานทีM  ดา้นหนา้เสาธง 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูผูรั้บผดิชอบจดัทาํสมุดบนัทึกการรับสิ4งของที4นกัเรียนนาํมาแจง้ 
2. ประธานนกัเรียนหรือคณะกรรมการสภานกัเรียนประกาศหาเจา้ของสิ4งของ 
3. นกัเรียนทุกคนแสดงความชื4นชมนกัเรียนที4นาํสิ4งของมาแจง้ดว้ยการปรบมือ 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกรับแจง้ของหาย 
7. กจิกรรมคุณธรรมนําชีวติ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณธรรมนาํความรู้และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นซื4อสตัยสุ์จริต มีวนิยั และอยูอ่ยา่งพอเพียง 

สถานทีM  ภายในหอ้งเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นอบรมนกัเรียนเกี4ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม การมีวนิยั การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

2. บนัทึกการอบรมนกัเรียน 
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การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการอบรมนกัเรียน 

8. กจิกรรมสหกรณ์และออมทรัพย์ในชัLนเรียน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการออมและใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า 
2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง 

สถานทีM  ในหอ้งเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูผูรั้บผดิชอบแจง้ใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ร่วมสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 

2. แบ่งนกัเรียนใหรั้บผดิชอบการจดักิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 

3. ครูประจาํชั@นแจง้ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการออมทรัพยใ์นชั@นเรียนพร้อมแจกสมุดรับฝากเงินที4
โรงเรียนทาํให ้

4. ครูประจาํชั@นรับฝากเงินนกัเรียนและจดัทาํบญัชีทุกวนั 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการออมทรัพย ์
9. กจิกรรมเข้าแถวรับอาหารและเข้าแถวซืLอของ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนกัเรียน 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมีวนิยั 

สถานทีM  บริเวณโรงอาหารและร้านคา้ภายในโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นแจง้ใหน้กัเรียนทราบถึงความจาํเป็นที4ตอ้งเขา้แถวรับอาหารและเขา้แถวซื@อของ 
2. นกัเรียนเขา้แถวรับอาหารและเขา้แถวซื@อของทุกครั@ ง 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. กฎ ระเบียบในโรงอาหาร 
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10. กจิกรรมพีMบริการน้อง 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัช่วยเหลือผูอื้4น และเสียสละเพื4อส่วนรวม 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมีจิตสาธารณะ 

สถานทีM  บริเวณโรงอาหาร 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูผูรั้บผดิชอบประกาศรับสมคัรนกัเรียนเพื4อทาํหนา้ที4บริการนอ้ง 
2. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มและจดัเวรรับผดิชอบเอง โดยครูเป็นที4ปรึกษา 
3. นกัเรียนรุ่นพี4ใหบ้ริการตกัขา้ว ตกัอาหารใหก้บันกัเรียนรุ่นนอ้ง 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. ตารางการใหบ้ริการ 
11. กจิกรรมพจิารณาอาหาร 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนบริโภคอาหารอยา่งรู้คุณค่า 
2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง 

สถานทีM  บริเวณโรงอาหาร 

วธีิดาํเนินการ 

1. ใหน้กัเรียนที4ไดรั้บอาหารแลว้นั4งรอจนกวา่ทุกคนจะไดรั้บอาหาร 
2. ประธานนกัเรียนนาํนกัเรียนกล่าวคาํพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารทุกครั@ ง 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บทพิจารณาอาหาร 
12. กจิกรรมล้างจานและทาํความสะอาดโรงอาหาร 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ และทาํงานเสียสละเพื4อส่วนรวม 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมุ่งมั4นในการทาํงาน และมีจิตสาธารณะ 

สถานทีM  บริเวณโรงอาหาร 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูผูรั้บผดิชอบมอบใหน้กัเรียนแต่ละชั@นร่วมกนัทาํความสะอาดโรงอาหารประจาํวนั 
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2. นกัเรียนแต่ละชั@นเรียนแบ่งกลุ่มทาํงานตามที4ไดรั้บมอบหมาย 
3. นกัเรียนชั@นที4ไดรั้บมอบหมายทาํความสะอาดตามเวรประจาํวนัของตนเอง 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. ตารางผูรั้บผดิชอบในการทาํความสะอาด 

13. กจิกรรมบันทกึความด ี

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนไดส้าํรวจพฤติกรรมของตนเองในแต่ละวนั 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นซื4อสตัยสุ์จริต  

สถานทีM  ภายในหอ้งเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นใหน้กัเรียนบนัทึกความดีของตนเองในแต่ละวนั ก่อนเลิกเรียนทุกครั@ ง 

2. นกัเรียนเขียนบนัทึกความดีของตนเอง 
3. ครูประจาํชั@นคดัเลือกเอาความดีของนกัเรียนมากล่าวยกยอ่งชมเชย 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกความดี 

14. กจิกรรมเข้าแถวก่อนกลบับ้าน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมีวนิยั 

สถานทีM  บริเวณดา้นหนา้เสาธง 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นหรือครูประจาํวชิาเรียกใหน้กัเรียนเขา้แถวหนา้หอ้งเรียน 

2. นกัเรียนเดินเป็นแถวไปทาํกิจกรรมหนา้เสาธงก่อนกลบับา้น 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 



 

 

355 

15. กจิกรรมจติอาสาบําเพญ็ประโยชน์ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบและเสียสละเพื4อส่วนรวม 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมีจิตสาธารณะ 

สถานทีM  บริเวณโรงเรียน วดั และชุมชน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูผูรั้บผดิชอบแจง้ใหน้กัเรียนทราบถึงความสาํคญัของกิจกรรมและรับสมคัรนกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรม 

2. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีหวัหนา้และคณะทาํงานรับผดิชอบ 

3. มอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มรับผดิชอบบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

4. นาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมที4วดัหรือชุมชนจดัขึ@นเป็นประจาํ 
การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการบาํเพญ็ประโยชน์ 
16. กจิกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนมีความรัก และหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญา 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นรักความเป็นไทย 

สถานทีM  ภายในโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นแจง้ใหน้กัเรียนทราบถึงความสาํคญัของการแต่งกายดว้ยผา้ไทย 
2. กาํหนดวนัใหน้กัเรียนทุกคนแต่งกายดว้ยผา้ไทยสปัดาห์ละครั@ ง 
3. นกัเรียนทุกคนแต่งกายดว้ยผา้ไทยในวนัที4กาํหนดในแต่ละสปัดาห์ 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. ตารางกาํหนดการแต่งกาย 
17. กจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมุ่งมั4นในการทาํงาน และอยูอ่ยา่งพอเพียง 
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สถานทีM  ภายในโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. โรงเรียนดาํเนินการจดัทาํแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เช่น เรือนเพาะเห็ด

นางฟ้า แปลงปลูกพืชผกัผลไมกิ้นได ้เป็นตน้ 

2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนใหดู้แลรับผดิชอบแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง 
3. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัจริงในทุกขั@นตอน 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
18. กจิกรรมวนัสําคญั 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นคุณค่าของวนัสาํคญัต่าง ๆ 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นรักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์

สถานทีM  ภายในโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูผูรั้บผดิชอบทาํบนัทึกขอ้ความขออนุญาตจดักิจกรรมวนัสาํคญั 

2. คณะครูประชุมวางแผนในการกาํหนดกิจกรรมและขั@นตอนต่าง ๆ ร่วมกนั 

3. ดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยใหน้กัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 

19. การใช้แรงเสริม 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงออกพฤติกรรมที4พึงประสงค ์

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นใฝ่เรียนรู้ 

สถานทีM  ภายในโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํวชิาใชก้ารเสริมแรงทางบวก เช่น การยกยอ่ง ชมเชย หรือใชค้าํพดูกระตุน้ให้

นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในขณะทาํการเรียนการสอน 
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2. ครูประจาํวชิาจดัหาสิ4งของเพื4อเป็นรางวลัในการแข่งขนัทาํกิจกรรม เช่น สมุด ปากกา หรือ

สิ4งของอยา่งอื4น 

3. โรงเรียนจดัหาทุนการศึกษาเพื4อมอบใหน้กัเรียนที4ประพฤติดีและเรียนดีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั@ ง 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

20. กจิกรรมนัMงสมาธิก่อนเข้าเรียน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ฝึกใหน้กัเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ@น 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมุ่งมั4นในการทาํงาน  

สถานทีM  ดา้นหนา้เสาธง 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูเวรประจาํวนับอกถึงความสาํคญัของการมีสมาธิ 
2. ใหน้กัเรียนนั4งทาํสมาธิดา้นหนา้เสาธงก่อนเรียนภาคเชา้ทุกวนั 3 - 5 นาที 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

21. กจิกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจาํวนั 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัและระลึกถึงคุณงามความดีของศาสนา 
2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นรักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์

สถานทีM  ดา้นหนา้เสาธง 

วธีิดาํเนินการ 

1. ประธานนกัเรียนนาํไหวพ้ระสวดมนตแ์ละแผเ่มตตาหลงัเคารพธงชาติในตอนเชา้ 
2. ประธานนกัเรียนนาํไหวพ้ระสวดมนต ์หลงัเขา้แถวก่อนกลบับา้นในตอนเยน็ 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

22. กจิกรรมรักการอ่าน/บันทกึการอ่าน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชนแ์ละรู้จกัแสวงหาความรู้อยา่งสมํ4าเสมอ 

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นใฝ่เรียนรู้ 

สถานทีM  บริเวณหอ้งสมุด 
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วธีิดาํเนินการ 

1. ครูประจาํชั@นหรือครูประจาํวชิามอบหมายใหน้กัเรียนจดัทาํบนัทึกการอ่าน 

2. มอบหมายใหน้กัเรียนส่งบนัทึกการอ่านสปัดาห์ละครั@ ง 
3. ใหน้กัเรียนนาํเสนอองคค์วามรู้ที4ศึกษาคน้ควา้หนา้ชั@นเรียน 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. บนัทึกการอ่าน 

23. กจิกรรมสภานักเรียน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนในการทาํงาน 

2. เพื4อฝึกใหน้กัเรียนวางแผนในการแกไ้ขปัญหา 
3. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมุ่งมั4นในการทาํงาน  

สถานทีM  ภายในโรงเรียน 

วธีิดาํเนินการ 

1. ใหน้กัเรียนดาํเนินการคดัเลือกตวัแทนของแต่ละหอ้งมาทาํหนา้ที4ในสภานกัเรียน 

2. แต่งตั@งผูรั้บผดิชอบงานต่าง ๆ ในสภานกัเรียน 

3. คณะกรรมการสภานกัเรียนดาํเนินการประชุมเพื4อปรึกษาหารือร่วมกนัในการวางแผน  

การทาํงานหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัตามที4ไดรั้บมอบหมายจากครูผูรั้บผดิชอบ  

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสภานกัเรียน 

2. การเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. การวางแผนการทาํงาน มอบหมายผูรั้บผดิชอบ 

24. กจิกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื4อพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะที4พึงประสงค ์

2. เพื4อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นซื4อสตัยสุ์จริต มีวนิยั และมุ่งมั4นในการทาํงาน 

สถานทีM  วดัหรือศูนยอ์บรมคุณธรรม 

วธีิดาํเนินการ 

1. ครูผูรั้บผดิชอบจดัทาํบนัทึกเสนอขออนุญาตจดักิจกรรม 

2. ติดต่อประสานงานกบัวดัหรือศูนยอ์บรมเพื4อกาํหนดวนั เวลา เขา้ค่าย 
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3. ทาํหนงัสือขออนุญาตผูป้กครองนาํนกัเรียนเขา้ค่ายคุณธรรมและนาํนกัเรียนเขา้ค่าย
คุณธรรมตามวนั เวลาที4กาํหนด 

การวดัและประเมนิผล นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัดีขึ@นไป โดยการประเมินจาก 

1. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

2. ประเมินโครงการ 
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ตวัอย่าง ตารางการจดักจิกรรม 

 

 

ตารางการจดักจิกรรมประจาํวนั 

 

ลาํดบั 

ที4 
กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 กิจกรรมทกัทาย ไหวส้วย รวยยิ@ม ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

2 กิจกรรมเวรประจาํวนั ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

3 กิจกรรมประจาํวนัหนา้เสาธง ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

4 กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนตป์ระจาํวนั ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นสมาธิ 

5 กิจกรรมชื4นชมคนทาํดี ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

6 กิจกรรมฝึกระเบียบวนิยั ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

7 กิจกรรมของหายแลว้ไดคื้น ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

8 กิจกรรมสหกรณ์และออมทรัพยใ์นชั@นเรียน ก่อนเรียนภาคเชา้ การพฒันาขั@นศีล 

9 กิจกรรมนั4งสมาธิก่อนเรียน ก่อนเรียนภาคเชา้ การพฒันาขั@นสมาธิ 

10 กิจกรรมคุณธรรมนาํชีวติ ก่อนเรียนภาคเชา้ การพฒันาขั@นปัญญา 

11 กิจกรรมเขา้แถวรับอาหารและเขา้แถวซื@อของ พกัเที4ยง การพฒันาขั@นศีล 

12 กิจกรรมพี4บริการนอ้ง พกัเที4ยง การพฒันาขั@นศีล 

13 กิจกรรมพิจารณาอาหาร พกัเที4ยง การพฒันาขั@นสมาธิ 

14 กิจกรรมลา้งจานและทาํความสะอาดโรงอาหาร พกัเที4ยง การพฒันาขั@นศีล 

15 กิจกรรมบนัทึกความดี ก่อนเลิกเรียน การพฒันาขั@นศีล 

16 กิจกรรมเขา้แถวก่อนกลบับา้น เลิกเรียน การพฒันาขั@นศีล 

17 กิจกรรมฝึกระเบียบวนิยั เลิกเรียน การพฒันาขั@นศีล 

 

 

หมายเหตุ  สามารถปรับลาํดบัของแต่ละกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสมของโรงเรียน 
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ตารางการจดักจิกรรมประจาํสัปดาห์ 

 

ลาํดบั 

ที4 
กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 กิจกรรมรักการอ่าน ทุกวนัจนัทร์ การพฒันาขั@นปัญญา 

2 กิจกรรมแต่งกายดว้ยผา้ไทย ทุกวนัองัคาร การพฒันาขั@นศีล 

3 กิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน ์ ทุกวนัพฤหสับดี การพฒันาขั@นศีล 

4 กิจกรรมสภานกัเรียน ทุกวนัพฤหสับดี การพฒันาขั@นปัญญา 

5 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวนัศุกร์ การพฒันาขั@นศีล 

 

หมายเหตุ     โรงเรียนสามารถปรับจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

ตารางการจดักจิกรรมเสริม 

 

ลาํดบั 

ที4 
กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 กิจกรรมวนัสาํคญั ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

2 การใชแ้รงเสริม รางวลัจูงใจ ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นศีล 

3 กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ก่อนเขา้เรียน การพฒันาขั@นสมาธิ 

 

หมายเหตุ     โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมแต่ละกิจกรรมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั@ ง 
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ตวัอย่างโครงงานเสริมสร้างวนัิย 

 

ตวัอย่างโครงงานด้านความรับผดิชอบต่อส่วนรวม/สังคม 

 

1. ชืMอโครงงาน ร่วมดว้ย ช่วยกนั ดูแลรักษาสาธารณสมบติั 

2. ความสําคญัของปัญหา  

หอ้งสมุดโรงเรียน  ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที4สาํคญั  เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก 

ประเภท ทั@งที4เป็นวสัดุตีพิมพ ์ และวสัดุไม่ตีพิมพ ์ สามารถคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ยา่งอิสระ บริการ

ทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนงัสือ วารสารหนงัสือพิมพ ์จุลสาร วสัดุเทปและโทรทศัน ์

ซีดีรอม วซีีดี ดีวดีี โดยมีบรรณารักษเ์ป็นผูด้าํเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ในหอ้งสมุด โดยจดัระบบ

เป็นหมวดหมู่ ทั@งนกัเรียนยงัสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ4มเติมไดต้ลอดเวลา และเป็นแหล่งที4นกัเรียน

สามารถเลือกแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ไดอ้ยา่งหลากหลาย ตามความสนใจและความตอ้งการ

ของตนเอง ช่วยใหน้กัเรียนเป็นผูที้4ทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ ช่วยใหเ้กิดความคิดริเริ4มสร้างสรรค ์ เกิด

นิสยัรักการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองซึ4งเป็นรากฐานในการคน้ควา้วจิยัสร้างสรรคสิ์4งใหม่ๆ 

ปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นพลเมืองดี เป็นนกัประชาธิปไตย มีจรรยาบรรณ รู้จกัปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ์

ของสงัคม มีความรับผดิชอบ รู้เท่าทนัโลก 

 หอ้งสมุด จึงเป็นสาธารณสมบติัภายในโรงเรียน ซึ4 งเป็นเรื4องที4เกี4ยวขอ้งโดยตรงกบั 

ระเบียบวนิยัดา้นความรับผดิชอบ และเป็นพื@นฐานสาํคญัของการอยูร่่วมกนัภายในโรงเรียน ทุกวนันี@

นกัเรียนเริ4มมีพฤติกรรมที4แสดงออกถึงความไม่เอาใจใส่ต่อการเป็นอยูข่องตนเองและสงัคมส่วนรวม 

ยดึความสะดวกสบายเป็นที4ตั@ง ไม่เกรงกลวัครู มีความมกัง่ายละเลยต่อสาธารณสมบติัของส่วนรวม 

 ดงันั@น จึงควรมีการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมไม่รักษาสาธารสมบติัของนกัเรียน โดยจดัทาํ

โครงงาน “ร่วมดว้ย ช่วยกนั ดูแลรักษาสาธารณสมบติั” ขึ@น เพื4อใหน้กัเรียนมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบ

ต่อสงัคมและช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบติัต่อไป 

3. วตัถุประสงค์ 

เพื4อใหน้กัเรียนมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบติั 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนโรงเรียทรัพยท์วทีี4เขา้ใชห้อ้งสมุด 

5. แผนการดาํเนินโครงงาน 

5.1  ยวุบรรณารักษส์งัเกตพฤติกรรมนกัเรียนที4เขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุด จดบนัทึกพฤติกรรม

แยกประเภท 
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5.2  ทีมงานยวุบรรณารักษ ์จดัทาํป้ายณรงค ์ใหน้กัเรียนที4เขา้ใชห้อ้งสมุดเกิดความตระหนกั

ถึงความรับผดิชอบต่อสาธารณสมบติั 

5.3  ทีมงานยวุบรรณารักษ ์จดัทาํกติกาการเขา้ใชห้อ้งสมุด ดงันี@  

 5.3.1 ยวุบรรณารักษส์งัเกตผูเ้ขา้ใชบ้ริการ หากมีพฤติกรรมไม่รักษาสาธารณสมบติั จะ

ดาํเนินการเตือน 1 ครั@ ง และจดบนัทึก 

 5.3.2 หากยวุบรรณารักษพ์บวา่มีพฤติกรรมดงักล่าวซํ@ า จะดาํเนินการแจง้ครูบรรณารักษ์

เพื4อใหก้ารอบรมต่อไป 

5.4  นกัเรียนที4มีพฤติกรรมรักษาสาธารณสมบติัตลอดภาคเรียน จะไดรั้บคูปองเพื4อใชจ้บั

ฉลากของรางวลัต่อไป 

5.5  ยวุบรรณารักษส์รุปผลการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายเดือน 

6. งบประมาณทีMใช้ 

7. แนวคดิ / นวตักรรมทีMนํามาใช้ 

ยดึตามแนวคิดที4ท่านพระธรรมปิฎก )ป.อ.ปยตุโต(   ไดก้ล่าวถึง วธีิสร้างวนิยัในตนเอง ดงันี@  

“การจะใหเ้กิดพฤติกรรมที4พึงประสงคใ์หย้ ั4งยนืเคยชิน  ยอ่มมาจากจิตใจที4มีความพึงพอใจ  มี 

ความสุขในการทาํพฤติกรรมนั@น เมื4อเกิดปัญญาเรียนรู้ เกิดความรู้ความเขา้ใจ มองเห็นคุณค่า และ

ประโยชนข์องการกระทาํนั@น จะเป็นวธีิสร้างวนิยัความรับผดิชอบในตนเอง เป็นการจดัสรรโอกาส ทาํ

ใหชี้วติและสงัคมเป็นระเบียบเป็นโอกาสแก่การพฒันามนุษย”์ 

8. ความเชืMอมโยงสู่วนัิยเป้าหมาย 
เพื4อใหน้กัเรียนทุกคนมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและช่วยเหลือดูแลสาธารณสมบติั 

9. วธีิการวดัและประเมนิผล 
แบบบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ใชห้อ้งสมุด 

10. นักเรียนผู้รับผดิชอบโครงงาน 

11. ครูประจาํชัLน / ครูทีMปรึกษาโครงงาน  
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ตวัอย่างโครงงานความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ด้านการตรงต่อเวลา 

 

1. ชืMอโครงงาน หนา้เสาธง ตรงเวลา เคารพธงชาติ 

2. ความสําคญัของปัญหา  

การที4คนเราจะเริ4มพฒันาตนเอง สิ4งที4สาํคญัมากในการเริ4มตน้คือ การเป็นคนตรงต่อเวลา การ

ตรงต่อเวลานั@นเป็นสิ4งสาํคญั ยิ4งไม่วา่จะอยูใ่นการเรียน การทาํงาน ยิ4งในวงธุรกิจใหญ่ ๆ  เรื4องเวลา 

ยิ4งสาํคญัมาก เพราะหากผดิเวลาอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายดา้นธุรกิจเป็นอยา่งมาก การตรงต่อเวลา  

จึงเป็นเครื4องหมายอยา่งหนึ4งของคนที4มีความรับผดิชอบคนที4จะประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งแรกที4ควร

จะยดึถือเป็นสิ4งสาํคญั คือ การเป็นคนตรงต่อเวลา 

ในการเริ4มตน้มาโรงเรียนของนกัเรียนในแต่ละวนันั@น สิ4งที4สาํคญัเป็นอยา่งมากอีกอยา่งหนึ4ง

คือ การมาเขา้แถวเคารพธงชาติในตอนเชา้ของทุกวนั เพื4อแสดงถึงการมีระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ

ต่อตนเอง และเพื4อรับฟังการประชาสมัพนัธ์ชี@แจงสิ4งต่าง ๆ ที4ทางโรงเรียนจะแจง้ใหก้บันกัเรียนทราบ 

เพื4อผลประโยชนข์องตวันกัเรียนเอง 

3. วตัถุประสงค์ 

เพื4อแกปั้ญหานกัเรียนมาไม่ทนัเขา้แถวเคารพธงชาติในตอนเชา้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนชั@นมธัยมศึกษาปีที4 2 ร้อยละ 100 มาเขา้แถวเคารพธงชาติ 

5. แผนการดาํเนินโครงงาน 

5.1  ประชุมเพื4อเตรียมความพร้อมในการจดัทาํโครงงาน 

5.2  ระดมสมอง ระดมความคิด และร่วมกนัแกปั้ญหา โดย 

 5.2.1 ใหน้กัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์ถึงสาเหตุของการมาสาย ไม่ทนัเขา้แถวเคารพธงชาติ

ในตอนเชา้ 

 5.2.2 ร่วมกนัปฏิบติัตามแนวทางที4ทุกคนในหอ้งช่วยกนัคิด 

 5.2.3 แต่งตั@งผูรั้บผดิชอบ เชค็ชื4อผูม้าเขา้แถวเคารพธงชาติตอนเชา้ทุกวนั 

 5.2.4 ระดมความคิดเพื4อหานวตักรรม / วธีิการแกปั้ญหา 

6. งบประมาณทีMใช้ 

7. แนวคดิ / นวตักรรมทีMนํามาใช้ 

สร้างความตระหนกั แรงจูงใจ สอดแทรกกิจกรรมที4จะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั และการ 

ยกยอ่งเชิดชูบุคคลตวัอยา่ง 
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8. ความเชืMอมโยงสู่วนัิยเป้าหมาย 
เพื4อใหน้กัเรียนชั@นมธัยมศึกษาปีที4 2 ทุกคนมีวนิยัในการตรงต่อเวลา 

9. วธีิการวดัและประเมนิผล 
แบบบนัทึกการมาเขา้แถวเคารพธงชาติของนกัเรียนชั@นมธัยมศึกษาปีที4 2 

10. นักเรียนผู้รับผดิชอบโครงงาน 

11. ครูประจาํชัLน / ครูทีMปรึกษาโครงงาน  
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ตวัอย่างกจิกรรมการจดับรรยากาศและสิMงแวดล้อมในโรงเรียนให้เอืLอต่อ 

การเสริมสร้างวนัิยนักเรียน 

 

1. ชืMอกจิกรรม สนามกีฬาดี บริเวณสวย ดว้ยนกัเรียนดีมีความรับผดิชอบ 

2. ความสําคญัของปัญหา 
ปัญหาขยะบริเวณโรงเรียน ส่วนใหญ่เกิดจากนกัเรียนไม่นาํขยะของตนเองไปทิ@งลงถงัขยะให ้

เรียบร้อย เมื4อนกัเรียนคนอื4นมานั4งโตะ๊เกา้อี@  หรือใชส้นามกีฬาบาสเกตบอล สนามวอลเล่ยบ์อล สนาม

หญา้ ต่อจากนกัเรียนกลุ่มเดิม จึงไม่อยากนาํขยะเหล่านั@นไปทิ@งเพราะคิดวา่ไม่ใช่ของตน จึงทาํใหข้ยะ

เหล่านั@นเพิ4มมากขึ@นในบริเวณมา้หินอ่อน สนามหญา้ฟุตบอล สนามกีฬาต่าง ๆ หรือสถานที4ต่าง ๆ ใน

โรงเรียน ขยะเหล่านี@มาจากถุงพลาสติก ถุงขนมต่าง ๆ ตลอดจนขยะที4เกิดจากการทาํงานของนกัเรียน

ไม่วา่จะเป็นกระดาษขาว กระดาษสี หรือเศษกระดาษที4นกัเรียนใชแ้ลว้ 

 ปัญหาเหล่านี@ เกิดขึ@นจริงกบับริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนทรัพยท์วจึีงไดเ้ลง็เห็น

ความสาํคญัของปัญหาขยะเหล่านี@  เพื4อจะทาํใหบ้ริเวณในโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย และที4สาํคญัมาก 

ไปกวา่นั@นคือความรับผดิชอบต่อส่วนรวมของนกัเรียนที4ตอ้งการสร้างและปลูกฝังใหเ้กิดขึ@นกบันกัเรียน 

คณะผูด้าํเนินการจึงหวงัเป็นอยา่งยิ4งวา่ เมื4อนกัเรียนมีความรับผดิชอบในโรงเรียนแลว้จะช่วยใหน้กัเรียน

มีความรับผดิชอบในสงัคมนอกโรงเรียนหรือในชีวติประจาํวนัไดอี้กดว้ย 

3. วตัถุประสงค์ 

เพื4อแกปั้ญหานกัเรียนไม่รักษาความสะอาดและไม่รักษาสมบติัของส่วนรวม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนชั@นมธัยมศึกษาปีที4 1- 3 ทุกคน รักษาความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและรักษา 

สมบติัของส่วนรวม 

5. แผนการดาํเนินงาน 

1. ประชุมฝ่ายบริหารและคณะครูที4รับผดิชอบ ปรึกษาหารือเกี4ยวกบัแนวทางในการแกปั้ญหา 

2. วเิคราะห์ส่วนไดส่้วนเสียของการดาํเนินการที4วางแผน 

3. ระดมสมอง และร่วมกนัแกปั้ญหา ดงันี@  
-  การเตรียมสถานที4 สนามกีฬา นกัเรียนดีมีความรับผดิชอบ ทาํความสะอาดสนามกีฬา  

พื@น บริเวณโรงเรียน พื@น โตะ๊เกา้อี@มา้หินอ่อน เพิ4มถงัขยะ โดยแยกประเภทขยะ ฯลฯ  

-  การแบ่งหนา้ที4ความรับผดิชอบบริเวณต่าง ๆ ในการดูแลสอดส่อง และสงัเกตพฤติกรรม 

ของผูใ้ชส้นาม หรือบริเวณนั4งเล่นของโรงเรียน  
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-  การสร้างขอ้ตกลงระหวา่งการใชส้ถานที4 ร่วมกบันกัเรียน โดยถา้บริเวณไหนสะอาดขึ@น  

ไม่มีขยะต่าง ๆ ทางโรงเรียนจะมีรางวลั กล่าวชื4นชม เป็นแบบอยา่งที4ดี 

-  สรุปผลและรายงานผลการดาํเนินการอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 ครั@ ง 

6. งบประมาณทีMใช้ 

7. แนวคดิ / ทีMนํามาใช้นวตักรรม 

การเสริมสร้างความรับผดิชอบของผูเ้รียนโดยใชแ้รงจูงใจ 

8. ความเชืMอมโยงสู่วนัิยเป้าหมาย 
เพื4อใหน้กัเรียนทุกคนมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

9. วธีิการวดัและประเมนิผล 
1. แบบบนัทึกการตรวจความสะอาด 

2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการใชส้นามกีฬา บริเวณพื@นที4พกัผอ่นในโรงเรียน 

10. ครูผู้รับผดิชอบกจิกรรม 

11. นักเรียนผู้รับผดิชอบโครงงาน 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างวธีิการประเมนิกจิกรรมตามหลกัไตรสิกขา 
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วธีิดาํเนินการ 

 วธีิดาํเนินการประเมินกิจกรรมตามหลกัไตรสิกขาในโรงเรียนทรัพยท์ว ีใชเ้กณฑก์ารประเมิน 

คุณภาพ (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2554 : 83) ดงัต่อไปนี@  

 0.00 - 49.99             ระดบัคุณภาพ ตอ้งปรับปรุง  

 50.00 - 59.99           ระดบัคุณภาพ ควรปรับปรุง 

 60.00 - 74.99           ระดบัคุณภาพ พอใช ้

 75.00 - 89.99           ระดบัคุณภาพ ดี 

 90.00  ขึ@นไป          ระดบัคุณภาพ ดีมาก 

รายละเอียดของการดาํเนินการกิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา ดงัตารางที4 1 

 

ตารางทีM 1  การดาํเนินการกิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 

กระบวนการ 
วธีิดาํเนินการ/ 

วธีิการพฒันา 

ประเมนิผล 

การดาํเนินการ 
หมายเหตุ 

การพฒันาขัLนศีล 

กิจกรรมประจาํวนั 

1. กิจกรรมทกัทายไหว้

สวย รวยยิ@ม นกัเรียน

แสดงความเคารพ ครู 

พอ่แม่ หรือผูป้กครอง

และผูใ้หญ่โดยการยิ@ม 

ไหวแ้ละกล่าวคาํทกัทาย

ทุกครั@ งเมื4อเจอกนั 

2. กิจกรรมจิตอาสา

ประจาํวนั นกัเรียนทาํ

ความสะอาดหอ้งเรียน

หรือบริเวณที4อาสา

รับผดิชอบทุกวนั 

 

1. นกัเรียนแสดงความ

เคารพ ครู พอ่แม่หรือ

ผูป้กครองและผูใ้หญ่

โดยการยิ@ม ไหวแ้ละ

กล่าวคาํทกัทายทุกครั@ ง

เมื4อเจอกนั 

2. นกัเรียนมีความ

รับผดิชอบในทาํความ

หอ้งเรียนหรือบริเวณที4

อาสารับผดิชอบทุกวนั 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/14 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

0.00 - 49.99 

หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

50.00 - 59.99 

หมายถึง ควรปรับปรุง 

60.00 - 74.99 

หมายถึง พอใช ้

75.00 - 89.99 

หมายถึง ดี 

90.00 ขึ@นไป 

หมายถึง ดีมาก 
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ตารางทีM 1 )ต่อ(  

กระบวนการ 
วธีิดาํเนินการ/ 

วธีิการพฒันา 

ประเมนิผล 

การดาํเนินการ 
หมายเหตุ 

การพฒันาขัLนศีล 

กิจกรรมประจาํวนั 

)ต่อ(  

3. กิจกรรมฝึกระเบียบ

วนิยัใหน้กัเรียนฝึก

ระเบียบวนิยัในขณะที4

กาํลงัทาํกิจกรรม เช่น 

นกัเรียนเดินเป็นแถวไป

ทาํกิจกรรมหนา้เสาธง 

เดินเป็นแถวเขา้หอ้งเรียน

หลงัทาํกิจกรรมหนา้เสา

ธงเสร็จ เดินเป็นแถวไป

โรงอาหาร เดินเป็นแถว

กลบับา้น  

4. กิจกรรมประจาํวนั

หนา้เสาธง นกัเรียนทาํ

กิจกรรมประจาํวนัหนา้

เสาธง กิจกรรมสภา

นกัเรียน 

5. กิจกรรมชื4นชมคนทาํ

ดี กล่าวชื4นชมนกัเรียนที4

ทาํความดีในแต่ละวนั

ต่อหนา้เพื4อนๆ นกัเรียน 

6. กิจกรรมของหายแลว้

ไดคื้น นาํวตัถุหรือ

สิ4งของที4นกัเรียนเกบ็ได ้

และนาํมาแจง้ครูมา

ประกาศหาเจา้ของ 

7. กิจกรรมสมาทานศีล

และรักษาศีล 

3. นกัเรียนเขา้แถวและ

เดินอยา่งมีระเบียบวนิยั

ในขณะที4กาํลงัทาํ

กิจกรรม เช่น นกัเรียน

เดินเป็นแถวไปทาํ

กิจกรรมหนา้เสาธงเดิน

เป็นแถวเขา้หอ้งเรียน

หลงัทาํกิจกรรมหนา้เสา

ธงเสร็จ เดินเป็นแถวไป

โรงอาหารรับประทาน

อาหารกลางวนั เดินเป็น

แถวกลบับา้น 

4. นกัเรียนทาํกิจกรรม

ประจาํวนัหนา้เสาธง 

กิจกรรมสภานกัเรียน 

5. ครูเวรหรือประธาน

นกัเรียนกล่าวชื4นชม

นกัเรียนที4ทาํความดีใน

แต่ละวนัต่อหนา้เพื4อนๆ 

นกัเรียน 

6 . นกัเรียนนาํวตัถุหรือ

สิ4งของที4เกบ็ไดม้าแจง้

ครูประกาศหาเจา้ของ 

7. นกัเรียนสามารถ

กล่าวคาํสมาทานศีล

และปฏิบติัตามศีล 5 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/14 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

0.00 - 49.99 

หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

50.00 - 59.99 

หมายถึง ควรปรับปรุง 

60.00 - 74.99 

หมายถึง พอใช ้

75.00 - 89.99 

หมายถึง ดี 

90.00 ขึ@นไป 

หมายถึง ดีมาก 
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ตารางทีM 1 )ต่อ(  

กระบวนการ 
วธีิดาํเนินการ/ 

วธีิการพฒันา 

ประเมนิผล 

การดาํเนินการ 
หมายเหตุ 

การพฒันาขัLนศีล 

กิจกรรมประจาํวนั 

)ต่อ(  

8. กิจกรรมสหกรณ์และ

ออมทรัพยใ์นชั@นเรียน 

นกัเรียนไดฝึ้กการจดัทาํ

บนัทึกรายรับต่าง ๆ 

และส่งเสริมใหน้กัเรียน

ออมทรัพยก์บัครูประจาํ

ชั@นทุกวนั 

9. กิจกรรมเขา้แถวรับ

อาหารและเขา้แถวซื@อ

ของ การใหน้กัเรียนเขา้

แถวตามลาํดบัก่อน-หลงั

ในการรับอาหารกลางวนั

ตลอดจนการซื@อของใน

ร้านคา้หรือในร้าน

สหกรณ์ในโรงเรียน 

10. กิจกรรมพี4บริการ 

นอ้ง นกัเรียนรุ่นพี4หรือ

นกัเรียนชั@นที4สูงกวา่อาสา

บริการตกัขา้ว ตกัอาหาร 

หรือแจกสิ4งของใหก้บั

นกัเรียนรุ่นนอ้งหรือชั@น 

ที4ต ํ4ากวา่ 

11. กิจกรรมพิจารณา

อาหาร นกัเรียนกล่าวคาํ

พิจารณาอาหารพร้อมกนั

ทุกครั@ งก่อนที4จะทาน

อาหารกลางวนั 

8. นกัเรียนจดัทาํบนัทึก

รายรับต่าง ๆ และมีการ

ออมทรัพยก์บัครูประจาํ

ชั@นทุกวนั 

9. นกัเรียนเขา้แถว

ตามลาํดบัก่อน-หลงัใน

การรับอาหารกลางวนั 

ตลอดจนการซื@อของใน

ร้านคา้หรือในร้าน

สหกรณ์โรงเรียน 

10. นกัเรียนรุ่นพี4หรือ

นกัเรียนชั@นที4สูงกวา่มี

จิตอาสาบริการตกัขา้ว 

ตกัอาหาร หรือแจก

สิ4งของใหก้บันกัเรียน

รุ่นนอ้งหรือชั@นที4ต ํ4ากวา่ 

11. นกัเรียนกล่าวคาํ

พิจารณาอาหารพร้อม ๆ 

กนัทุกครั@ ง ก่อนที4จะ

รับประทานอาหาร

กลางวนั 

 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/14 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

0.00 - 49.99 

หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

50.00 - 59.99 

หมายถึง ควรปรับปรุง 

60.00 - 74.99 

หมายถึง พอใช ้

75.00 - 89.99 

หมายถึง ดี 

90.00 ขึ@นไป 

หมายถึง ดีมาก 
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ตารางทีM 1 )ต่อ(  

กระบวนการ 
วธีิดาํเนินการ/ 

วธีิการพฒันา 

ประเมนิผล 

การดาํเนินการ 
หมายเหตุ 

การพฒันาขัLนศีล 

กิจกรรมประจาํวนั 

)ต่อ(  

12. กิจกรรมลา้งจาน

และทาํความสะอาดโรง

อาหาร การใหน้กัเรียน

ลา้งจานหรือชามที4ใส่

อาหารรับประทานดว้ย

ตนเอง และทาํความ

สะอาดบริเวณหอ้งครัว

และโรงอาหาร 

13. กิจกรรมบนัทึกความ

ดี การใหน้กัเรียนเขียน

ความดีที4ไดก้ระทาํในแต่

ละวนั ทั@งขณะอยูที่4บา้น

และขณะที4อยูใ่นโรงเรียน 

14. กิจกรรมเขา้แถวก่อน

กลบับา้น นกัเรียนทุกชั@น

เขา้แถวรวมกนัทาํ

กิจกรรมไหวพ้ระสวด

มนตก่์อนกลบับา้นเป็น

ประจาํทุกวนั 

12. นกัเรียนลา้งจาน

หรือชามที4ใส่อาหาร

ของตนเอง และทาํความ

สะอาดบริเวณหอ้งครัว

และโรงอาหารเมื4อ

รับประทาน อาหาร

เสร็จแลว้ 

13. นกัเรียนเขียนความดี

ที4ไดก้ระทาํในแต่ละวนั 

ทั@งขณะอยูที่4บา้นและ

ขณะที4อยูใ่นโรงเรียน 

14. นกัเรียนทุกชั@น มี

การเขา้แถวรวมกนัทาํ

กิจกรรมไหวพ้ระสวด

มนตก่์อนกลบับา้นเป็น

ประจาํทุกวนั 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/14 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

0.00 - 49.99 

หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

50.00 - 59.99 

หมายถึง ควรปรับปรุง 

60.00 - 74.99 

หมายถึง พอใช ้

75.00 - 89.99 

หมายถึง ดี 

90.00 ขึ@นไป 

หมายถึง ดีมาก 

การพฒันาขัLนสมาธิ 

กิจกรรมประจาํวนั 

 

1. กิจกรรมฝึกสมาธิ

ก่อนเรียน นกัเรียนทุก

ชั@นฝึกสมาธิช่วงเวลา 

สั@น ๆ ประมาณ 3-5 

นาที ก่อนการเรียนภาค

เชา้ทุก ๆ วนั หรือใหฝึ้ก

สมาธิก่อนเรียนทุก ๆ 

ชั4วโมง 

1. นกัเรียนทุกชั@นฝึก

สมาธิช่วงเวลาสั@น ๆ 

ประมาณ 3-5 นาที ก่อน

การเรียนภาคเชา้ทุก ๆ 

วนั หรือใหฝึ้กสมาธิ

ก่อนเรียนทุก ๆ ชั4วโมง 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/5 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 
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ตารางทีM 1 )ต่อ(  

กระบวนการ 
วธีิดาํเนินการ/ 

วธีิการพฒันา 

ประเมนิผล 

การดาํเนินการ 
หมายเหตุ 

การพฒันาขัLนสมาธิ 

กิจกรรมประจาํวนั 

)ต่อ(  

 

2. กิจกรรมสติมาปัญญา

เกิด นกัเรียนท่องบท

สูตรคูณหรือบท

อาขยานต่าง ๆ เพื4อ

เตรียมความพร้อมก่อน

เรียน หรือใหฝึ้กร่วมกบั

กิจกรรมอื4น ๆ เช่น การ

เดินเป็นแถว เป็นตน้ 

3. กิจกรรมสมาธิผา่น

บทเพลง นกัเรียนฝึก

สมาธิโดยการเปิดเพลง

ประกอบเบา ๆ  

4. กิจกรรมไหวพ้ระ

สวดมนตป์ระจาํวนั 

นกัเรียนไหวพ้ระสวด

มนต ์แผเ่มตตาในตอน

เชา้และตอนเยน็ก่อน

กลบับา้นทุกวนั 

5. กิจกรรมรู้สึกตวัทุก

ชั4วโมง กระตุน้ให้

นกัเรียนรู้สึกตวัก่อนทาํ

กิจกรรมหรือก่อนเรียน

ทุกครั@ ง โดยการระลึก

ในใจ เช่น ระลึกวา่เรา

จะตั@งใจทาํกิจกรรมดว้ย

ความเคารพ 

 

2. นกัเรียนท่องบทสูตร

คูณหรือบทอาขยาน  

ต่าง ๆ เพื4อเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียน หรือให้

ฝึกร่วมกบักิจกรรมอื4นๆ 

เช่น การเดินเป็นแถวไป

เคารพธงชาติ การเดิน

เป็นแถวไปโรงอาหาร 

การเดินเป็นแถวกลบั

บา้น เป็นตน้ 

3. นกัเรียนฝึกสมาธิโดย

การเปิดเพลงประกอบ

เบา ๆ  

4. นกัเรียนไหวพ้ระสวด

มนต ์แผเ่มตตา ในตอน

เชา้และตอนเยน็ก่อน

กลบับา้นทุกวนั 

5. การกระตุน้ให้

นกัเรียนรู้สึกตวัก่อนทาํ

กิจกรรมหรือก่อนเรียน

ทุกครั@ ง โดยการระลึก

ในใจ เช่น ระลึกวา่ เรา

จะตั@งใจทาํกิจกรรมดว้ย

ความเคารพ 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/5 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

0.00 - 49.99 

หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

50.00 - 59.99 

หมายถึง ควรปรับปรุง 

60.00 - 74.99 

หมายถึง พอใช ้

75.00 - 89.99 

หมายถึง ดี 

90.00 ขึ@นไป 

หมายถึง ดีมาก 
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ตารางทีM 1 )ต่อ(  

กระบวนการ 
วธีิดาํเนินการ/ 

วธีิการพฒันา 

ประเมนิผล 

การดาํเนินการ 
หมายเหตุ 

การพฒันาขัLนสมาธิ 

กิจกรรมประจาํ

สปัดาห์ 

 

 

1. กิจกรรมสวดมนต์

แปล โรงเรียนจดั

กิจกรรมไหวพ้ระสวด

มนตใ์นชั4วโมงสุดทา้ย

ของเยน็วนัศุกร์ 

2. กิจกรรมฝึกสมาธิผา่น

กิจกรรม โรงเรียนจดั

กิจกรรมชุมนุมหรือ

ชมรมตามความตอ้งการ 

ความถนดั หรือความ

สนใจของนกัเรียน เช่น 

งานศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา เพื4อเป็นการฝึก

สมาธิโดยการทาํ

กิจกรรมนั@น ๆ 

1. นกัเรียนทุกชั@นทาํ

กิจกรรมไวพ้ระสวด

มนตแ์ปล ในชั4วโมง

สุดทา้ยของวนัศุกร์ ทุก

สปัดาห์ 

2. โรงเรียนจดักิจกรรม

ชุมนุมหรือชมรมศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา เป็นตน้

ตามความตอ้งการ ความ

ถนดั หรือความสนใจ

ของนกัเรียน เพื4อเป็น

การฝึกสมาธิโดยการทาํ

กิจกรรมนั@น ๆ 

 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/2 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

0.00 - 49.99 

หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

50.00 - 59.99 

หมายถึง ควรปรับปรุง 

60.00 - 74.99 

หมายถึง พอใช ้

75.00 - 89.99 

หมายถึง ดี 

90.00 ขึ@นไป 

หมายถึง ดีมาก 

การพฒันาขัLนสมาธิ 

กิจกรรมเสริม 

 

 

1. กิจกรรมเขา้ค่าย

คุณธรรม การนาํ

นกัเรียนทุกชั@นไปเขา้

ค่ายคุณธรรม อยา่งนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 ครั@ ง 

1. โรงเรียนจดักิจกรรม

เขา้ค่ายคุณธรรม อยา่ง

นอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั@ ง 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/1 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 
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ตารางทีM 1 )ต่อ(  

กระบวนการ 
วธีิดาํเนินการ/ 

วธีิการพฒันา 

ประเมนิผล 

การดาํเนินการ 
หมายเหตุ 

 การพฒันาขัLนปัญญา 

กิจกรรมประจาํ

สปัดาห์ 

 

 

1. กิจกรรมรักการอ่าน /

บนัทึกการอ่าน ครูประจาํ

ชั@นหรือครูประจาํวชิา

มอบหมายใหน้กัเรียน

ศึกษาคน้ควา้เรื4องที4

นกัเรียนสนใจหรืออ่าน

หนงัสือแลว้บนัทึกความรู้

ที4ไดจ้ากการอ่านทุกครั@ ง 

2. กิจกรรมสภานกัเรียน 

ครูมอบหมายใหน้กัเรียน

วางแผนดาํเนินการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ทั@งภายใน

ภายนอกโรงเรียนหรือให้

นกัเรียนช่วยกนัหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

1. นกัเรียนจดัทาํบนัทึก

การอ่าน เรื4องที4ครู

มอบหมายใหศึ้กษา

คน้ควา้หรือเรื4องที4

นกัเรียนสนใจ 

2. สภานกัเรียน วาง

แผนการดาํเนินการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ทั@ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน หรือให้

นกัเรียนช่วยกนัหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา 

(x x100)/2 แลว้นาํไป

เทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

0.00 - 49.99 

หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 

50.00 - 59.99 

หมายถึง ควรปรับปรุง 

60.00 - 74.99 

หมายถึง พอใช ้

75.00 - 89.99 

หมายถึง ดี 

90.00 ขึ@นไป 

หมายถึง ดีมาก 

 การพฒันาขัLนปัญญา 

กิจกรรมเสริม 

 

 

1. กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมใหน้กัเรียน

จดัทาํโครงงานเกี4ยวกบั

คุณธรรมโดยมีครูประจาํ 

ชั@นคอยดูแลใหค้าํแนะนาํ 

2. กิจกรรมฟังธรรมตาม

กาล โรงเรียนนิมนต์

พระมาอบรมนกัเรียนที4

โรงเรียนเป็นครั@ งคราว 

1. นกัเรียนสามารถ

ดาํเนินการจดัทาํ

โครงงานเกี4ยวกบั

คุณธรรม โดยมีครู

ประจาํชั@นคอยดูแลให้

คาํแนะนาํ 

2. โรงเรียนนิมนตพ์ระ

มาใหก้ารอบรมนกัเรียน

ที4โรงเรียนเป็นครั@ งคราว 

การประเมินคิดเป็น 

ร้อยละของจาํนวนขอ้ที4

เป็นไปตามเกณฑก์าร

พิจารณา (x) ต่อจาํนวน

ขอ้ที4พิจารณา (x x100)/2 

แลว้นาํไปเทียบเกณฑ์

คุณภาพ 
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แบบประเมนิผลการดาํเนินการกจิกรรมตามหลกัไตรสิกขา 

ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี

 

การพฒันาขัLนศีล กิจกรรมประจาํวนั 

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

1. กิจกรรมทกัทายไหวส้วย รวยยิ@ม 

นกัเรียนแสดงความเคารพ ครู พอ่แม่ 

หรือผูป้กครองและผูใ้หญ่โดยการยิ@ม 

ไหวแ้ละกล่าวคาํทกัทายทุกครั@ งเมื4อ

เจอกนั 

2. กิจกรรมจิตอาสาประจาํวนันกัเรียน

ทาํความสะอาดหอ้งเรียนหรือบริเวณ

ที4อาสารับผดิชอบทุกวนั 

3. กิจกรรมฝึกระเบียบวนิยัใหน้กัเรียน

ฝึกระเบียบวนิยัในขณะที4กาํลงัทาํ

กิจกรรม เช่น นกัเรียนเดินเป็นแถวไป

ทาํกิจกรรมหนา้เสาธง เดินเป็นแถวเขา้

หอ้งเรียนหลงัทาํกิจกรรมหนา้เสาธง

เสร็จ เดินเป็นแถวไปโรงอาหาร เดิน

เป็นแถวกลบับา้น  

4. กิจกรรมประจาํวนัหนา้เสาธง 

นกัเรียนทาํกิจกรรมประจาํวนัหนา้   

เสาธง กิจกรรมสภานกัเรียน 

5. กิจกรรมชื4นชมคนทาํดี กล่าวชื4นชม

นกัเรียนที4ทาํความดีในแต่ละวนัต่อ

หนา้เพื4อน ๆ นกัเรียน 
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การพฒันาขัLนศีล กิจกรรมประจาํวนั  )ต่อ(  

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

6. กิจกรรมของหายแลว้ไดคื้น นาํวตัถุ

หรือสิ4งของที4นกัเรียนเกบ็ได ้และ

นาํมาแจง้ครูมาประกาศหาเจา้ของ 

7. กิจกรรมสมาทานศีลและรักษาศีล 

การกล่าวคาํสมาทานศีล 5 

8. กิจกรรมสหกรณ์และออมทรัพยใ์น

ชั@นเรียน นกัเรียนไดฝึ้กการทาํบนัทึก

รายรับต่าง ๆ และส่งเสริมใหน้กัเรียน

ออมทรัพยก์บัครูประจาํชั@นทุกวนั 

9. กิจกรรมเขา้แถวรับอาหารและเขา้

แถวซื@อของ การใหน้กัเรียนเขา้แถว

ตามลาํดบัก่อน-หลงัในการรับอาหาร

กลางวนัตลอดจนการซื@อของในร้านคา้

หรือในร้านสหกรณ์ในโรงเรียน 

10. กิจกรรมพี4บริการนอ้ง นกัเรียนรุ่น

พี4หรือนกัเรียนชั@นที4สูงกวา่อาสาบริการ

ตกัขา้ว ตกัอาหาร หรือแจกสิ4งของ

ใหก้บันกัเรียนรุ่นนอ้งหรือชั@นที4ต ํ4ากวา่ 

11. กิจกรรมพิจารณาอาหาร นกัเรียน

กล่าวคาํพิจารณาอาหารพร้อมกนัทุก

ครั@ งก่อนที4จะทานอาหารกลางวนั 

12. กิจกรรมลา้งจานและทาํความ

สะอาดโรงอาหาร การใหน้กัเรียนลา้ง

จานหรือชามที4ใส่อาหารรับประทาน

ดว้ยตนเอง และทาํความสะอาด

บริเวณหอ้งครัวและโรงอาหาร 
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การพฒันาขัLนศีล กิจกรรมประจาํวนั  )ต่อ(  

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

13. กิจกรรมบนัทึกความดี การให้

นกัเรียนเขียนความดีที4ไดก้ระทาํในแต่

ละวนั ทั@งขณะอยูที่4บา้นและขณะที4อยู่

ในโรงเรียน 

14. กิจกรรมเขา้แถวก่อนกลบับา้น 

นกัเรียนทุกชั@นเขา้แถวรวมกนัทาํ

กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนตก่์อนกลบั

บา้นเป็นประจาํทุกวนั 

 

  

 หมายเหตุ       √     =  มีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา     x     = ไม่มีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

สรุปผลการประเมนิการพฒันาขัLนศีล กิจกรรมประจาํวนั จาํนวน..........ขอ้ คิดเป็นร้อยละของจาํนวน 

ขอ้ที4เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  (x)  ต่อจาํนวนขอ้ที4พิจารณา (x x100)/14  เท่ากบั........... 

ระดบัคุณภาพ   0.00 - 49.99   หมายถึง   ตอ้งปรับปรุง     50.00 - 59.99   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

                        60.00 - 74.99   หมายถึง   พอใช ้               75.00 - 89.99   หมายถึง   ดี 

                        90.00 ขึ@นไป    หมายถึง   ดีมาก 

 

ขอ้มูลหลกัฐานการตรวจเยี4ยม และแหล่งขอ้มูลที4ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร สงัเกตและสมัภาษณ์ รวมทั@ง 

ขอ้สงัเกตเพิ4มเติม 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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การพฒันาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจาํวนั 

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

1. กิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเรียนนกัเรียน 

ทุกชั@นฝึกสมาธิช่วงเวลาสั@น ๆ 

ประมาณ 3-5 นาที ก่อนการเรียนภาค

เชา้ทุก ๆ วนั หรือใหฝึ้กสมาธิก่อน

เรียนทุก ๆ ชั4วโมง 

2. กิจกรรมสติมาปัญญาเกิด นกัเรียน

ท่องบทสูตรคูณหรือบทอาขยาน   

ต่าง ๆ เพื4อเตรียมความพร้อมก่อน

เรียน หรือใหฝึ้กร่วมกบักิจกรรมอื4น ๆ 

เช่น การเดินเป็นแถว เป็นตน้ 

3. กิจกรรมสมาธิผา่นบทเพลงนกัเรียน 

ฝึกสมาธิโดยการเปิดเพลงประกอบ

เบา ๆ  

4. กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต์

ประจาํวนั นกัเรียนไหวพ้ระสวดมนต ์

แผเ่มตตาในตอนเชา้และตอนเยน็ก่อน

กลบับา้นทุกวนั 

5. กิจกรรมรู้สึกตวัทุกชั4วโมง กระตุน้

ใหน้กัเรียนรู้สึกตวัก่อนทาํกิจกรรม

หรือก่อนเรียนทุกครั@ ง โดยการระลึก

ในใจ เช่น ระลึกวา่เราจะตั@งใจทาํ

กิจกรรมดว้ยความเคารพ 
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 หมายเหตุ       √     =  มีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา     x     = ไม่มีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

สรุปผลการประเมนิการพฒันาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจาํวนั จาํนวน..........ขอ้ คิดเป็นร้อยละของ

จาํนวนขอ้ที4เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  (x)  ต่อจาํนวนขอ้ที4พิจารณา (x x100)/5  เท่ากบั........... 

ระดบัคุณภาพ   0.00 - 49.99   หมายถึง   ตอ้งปรับปรุง     50.00 - 59.99   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

                        60.00 - 74.99   หมายถึง   พอใช ้               75.00 - 89.99   หมายถึง   ดี 

                        90.00 ขึ@นไป    หมายถึง   ดีมาก 

 

ขอ้มูลหลกัฐานการตรวจเยี4ยม และแหล่งขอ้มูลที4ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร สงัเกตและสมัภาษณ์ รวมทั@ง 

ขอ้สงัเกตเพิ4มเติม 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

 

 

การพฒันาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจาํสปัดาห์ 

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

1. กิจกรรมสวดมนตแ์ปล โรงเรียนจดั

กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนตใ์นชั4วโมง

สุดทา้ยของเยน็วนัศุกร์ 

2. กิจกรรมฝึกสมาธิผา่นกิจกรรม 

โรงเรียนจดักิจกรรมชุมนุมหรือชมรม

ตามความตอ้งการ ความถนดั หรือ

ความสนใจของนกัเรียน เช่น งาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื4อเป็นการฝึก

สมาธิโดยการทาํกิจกรรมนั@น ๆ 
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 หมายเหตุ       √     =  มีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา     x     = ไม่มีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

สรุปผลการประเมนิการพฒันาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจาํสปัดาห์ จาํนวน..........ขอ้ คิดเป็นร้อยละของ 

จาํนวนขอ้ที4เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  (x)  ต่อจาํนวนขอ้ที4พิจารณา (x x100)/2  เท่ากบั........... 

ระดบัคุณภาพ   0.00 - 49.99   หมายถึง   ตอ้งปรับปรุง     50.00 - 59.99   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

                        60.00 - 74.99   หมายถึง   พอใช ้               75.00 - 89.99   หมายถึง   

                        90.00 ขึ@นไป    หมายถึง   ดีมาก 
 

ขอ้มูลหลกัฐานการตรวจเยี4ยม และแหล่งขอ้มูลที4ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร สงัเกตและสมัภาษณ์ รวมทั@ง 

ขอ้สงัเกตเพิ4มเติม 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

 

การพฒันาขัLนสมาธิ กิจกรรมเสริม 

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

1. กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม การนาํ

นกัเรียนทุกชั@นไปเขา้ค่ายคุณธรรม 

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั@ ง 

  

 หมายเหตุ       √     =  มีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา     x     = ไม่มีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

สรุปผลการประเมนิการพฒันาขัLนสมาธิ กิจกรรมเสริม จาํนวน..........ขอ้ คิดเป็นร้อยละของจาํนวนขอ้ 

ที4เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  (x)  ต่อจาํนวนขอ้ที4พิจารณา (x x100)/1  เท่ากบั........... 

ระดบัคุณภาพ   0.00 - 49.99   หมายถึง   ตอ้งปรับปรุง     50.00 - 59.99   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

                        60.00 - 74.99   หมายถึง   พอใช ้               75.00 - 89.99   หมายถึง   

                         90.00 ขึ@นไป    หมายถึง   ดีมาก 
 

ขอ้มูลหลกัฐานการตรวจเยี4ยม และแหล่งขอ้มูลที4ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร สงัเกตและสมัภาษณ์ รวมทั@ง 

ขอ้สงัเกตเพิ4มเติม 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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การพฒันาขัLนปัญญา กิจกรรมประจาํสปัดาห์ 

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

1. กิจกรรมรักการอ่าน/  บนัทึกการอ่าน /

ครูประจาํ ชั@นหรือครูประจาํ วชิา

มอบหมายใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เรื4อง

ที4นกัเรียนสนใจหรืออ่านหนงัสือแลว้

บนัทึกความรู้ที4ไดจ้ากการอ่านทุกครั@ ง 

2. กิจกรรมสภานกัเรียน ครูมอบหมาย

ใหน้กัเรียนวางแผนดาํเนินการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ ทั@งภายในภายนอก

โรงเรียนหรือใหน้กัเรียนช่วยกนัหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

  

 หมายเหตุ       √     =  มีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา     x     = ไม่มีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

สรุปผลการประเมนิการพฒันาขัLนปัญญา กิจกรรมประจาํสปัดาห์ จาํนวน..........ขอ้ คิดเป็นร้อยละของ

จาํนวนขอ้ที4เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  (x)  ต่อจาํนวนขอ้ที4พิจารณา (x x100)/2  เท่ากบั........... 

ระดบัคุณภาพ   0.00 - 49.99   หมายถึง   ตอ้งปรับปรุง     50.00 - 59.99   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

                        60.00 - 74.99   หมายถึง   พอใช ้               75.00 - 89.99   หมายถึง   

                         90.00 ขึ@นไป    หมายถึง   ดีมาก 

 

ขอ้มูลหลกัฐานการตรวจเยี4ยม และแหล่งขอ้มูลที4ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร สงัเกตและสมัภาษณ์ รวมทั@ง 

ขอ้สงัเกตเพิ4มเติม 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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การพฒันาขัLนปัญญา กิจกรรมเสริม 

รายการประเมนิเกณฑ์การพจิารณา 

บันทกึข้อมูลจากการตรวจเยีMยมทีMเป็นหลกัฐาน

หรือรับรอง สนับสนุนการประเมนิตามเกณฑ์โดย

การศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์/สังเกต/อืMน ๆ 

ม/ีไม่ม ี

1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมให้

นกัเรียนจดัทาํโครงงานเกี4ยวกบั

คุณธรรมโดยมีครูประจาํ ชั@นคอยดูแล

ใหค้าํแนะนาํ 

2. กิจกรรมฟังธรรมตามกาล โรงเรียน

นิมนตพ์ระมาอบรมนกัเรียนที4

โรงเรียนเป็นครั@ งคราว 

  

 หมายเหตุ       √     =  มีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา     x     = ไม่มีไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

สรุปผลการประเมนิการพฒันาขัLนปัญญา กิจกรรมเสริม จาํนวน..........ขอ้ คิดเป็นร้อยละของจาํนวน

ขอ้ที4เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา  (x)  ต่อจาํนวนขอ้ที4พิจารณา (x x100)/2  เท่ากบั........... 

ระดบัคุณภาพ   0.00 - 49.99   หมายถึง   ตอ้งปรับปรุง     50.00 - 59.99   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

                        60.00 - 74.99   หมายถึง   พอใช ้               75.00 - 89.99   หมายถึง   

                         90.00 ขึ@นไป    หมายถึง   ดีมาก 

 

ขอ้มูลหลกัฐานการตรวจเยี4ยม และแหล่งขอ้มูลที4ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร สงัเกตและสมัภาษณ์ รวมทั@ง 

ขอ้สงัเกตเพิ4มเติม 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างเครืMองมือประเมนิการมวีนัิย 

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 
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ชัLน............................................   โรงเรียนทรัพย์ทวี   ปีการศึกษา........................ 
 

1. ชื4อโครงงาน....................................................................................................................................... 

2. รายชื4อนกัเรียนผูรั้บผดิชอบ 

1. ชื4อ................................................ชั@น..............   2.ชื4อ.................................................ชั@น..............   

3. ชื4อ................................................ชั@น..............   4.ชื4อ.................................................ชั@น..............   

5. ชื4อ................................................ชั@น..............   6.ชื4อ.................................................ชั@น..............   

3. ครูประจาํชั@น/ครูที4ปรึกษา 1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

4. วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

6. แนวคิด / นวตักรรมที4นาํมาใช ้

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

รายการกจิกรรม 
การดาํเนินการ 

ผลการดาํเนินการ 
ดาํเนินการแล้ว ยงัไม่ได้ดาํเนินการ 

    

    
 

7. ความกา้วหนา้ของการดาํเนินการของโครงงานคิดเป็นร้อยละ........................................................... 
8. ในการเขา้ร่วมโครงการครั@ งนี@ มีปัญหาขอ้เสนอแนะ / อุปสรรค เพื4อนาํไปสู่การปรับปรุงหรือพฒันา

โครงการนี@หรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

แบบตดิตามความก้าวหน้าโครงการทดลองใช้รูปแบบ วิธกีารเสริมสร้างวินยั 

 (สําหรับนกัเรียน) 
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คาํชีLแจง 

1. แบบสงัเกตนี@  มีจุดมุ่งหมายเพื4อใหค้รูประเมินนกัเรียน  และนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน ์

ในการพฒันาใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเองในดา้นการแสดงความเคารพ  ความรับผดิชอบ  และการจดั

ระเบียบแถวอยา่งย ั4งยนืต่อไป 

2. โปรดพิจารณาแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน ร่วมกบัพฤติกรรมการมีวนิยัแต่ละดา้น 

แลว้ใส่คะแนน 0 1 2 หรือ 3 ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนลงในช่องคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนที4ท่าน

สงัเกตไดต้ามสภาพความเป็นจริง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใหค้ะแนน 3 หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมนั@นทุกครั@ ง หรือ 90 – 100 % 

 ใหค้ะแนน 2 หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมนั@นบ่อยครั@ ง หรือ 60 – 89 % 

 ใหค้ะแนน 1 หมายถึง นกัเรียนปฏิบติัพฤติกรรมนั@นเป็นบางครั@ ง หรือนอ้ยกวา่ 60% 

 ใหค้ะแนน 0 หมายถึง นกัเรียนไม่ไดป้ฏิบติัพฤติกรรมนั@นเลย หรือ 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกต การมวีินยัในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทว ี

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบยีบแถว 

(สําหรับครูประจาํชัLน) 
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แบบสงัเกต พฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ด้านการแสดงความเคารพ โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ชั@น................................................................ครั@ งที4สงัเกต  ¡ ครั@ งที4 1   ¡ ครั@ งที4 2  วนัที4....................... 
 

เลขที4 ชื4อ-สกลุ 

พฤติกรรมที4สงัเกต 

(ใหค้ะแนน 0 1 2 หรือ 3 ในแต่ละพฤติกรรมตามเกณฑ)์ 

คะแนน 

รวม 
เดิ
น
สว
น
ครู
ห
ยดุ
ยนื
ตวั
ตร
งห
รือ

 

ไห
วแ้
ละ
ให
ค้รู
เดิ
น
ผา่
น
ไป
ก่อ
น

 

เดิ
น
ผา่
น
ครู
เดิ
น
คอ้
มต
วัเ
ลก็
น
อ้ย

 

ทุ
กค
รั @ง

 

ไห
วส้
วย

 ง
ดง
าม

 ถู
กต
อ้ง
ตา
ม

วฒั
น
ธร
รม
ไท
ย 

ไห
วค้
รู 
กล่
าว
คาํ
สว
สัดี

 ท
ั @งเ
วล
าม
า

แล
ะเ
วล
าก
ลบั

 

 ไห
วพ้
อ่ 
แม่

 ก่
อน
มา
โร
งเ
รีย
น
แล
ะ 

กล
บั
บ
า้น

 

ไห
วค้
รูแ
ละ
กล่
าว
สว
สัดี
เมื
4อเ
จอ
ครู

 

น
อก
บ
ริเ
วณ
โร
งเ
รีย
น

 

เข
า้/
ออ
กห
อ้ง
เรี
ยน
ไห
วแ้
ละ
กล่
าว

 

ขอ
อนุ
ญ
าต
ครู
ทุ
กค
รั @ง

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 

คะแนนรวม   16 - 21    หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ 

      อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนรวม   11 - 15    หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ 

      อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนรวม   5 - 10      หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ 

      อยูใ่นระดบัพอใช ้

คะแนนนอ้ยกวา่  5      หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ 

      อยูใ่นระดบัตํ4า ตอ้งปรับปรุง 

การตดัสินผา่นเกณฑ ์วา่มีพฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองดา้นการแสดงความเคารพ คือ ได้

คะแนนตั@งแต่ 5 คะแนนขึ@นไป 
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แบบสงัเกต พฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ด้านความรับผดิชอบ โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ชั@น................................................................ครั@ งที4สงัเกต  ¡ ครั@ งที4 1   ¡ ครั@ งที4 2  วนัที4....................... 
 

เลขที4 ชื4อ-สกลุ 

พฤติกรรมที4สงัเกต 

(ใหค้ะแนน 0 1 2 หรือ 3 ในแต่ละพฤติกรรมตามเกณฑ)์ 

คะแนน 

รวม 
รับ
ผดิ
ชอ
บ
ต่อ
ห
น
า้ที
4ที
4ได
ร้ับ

มอ
บ
ห
มา
ย 

ไม่
เค
ยข
าด
เรี
ยน

 ย
กเ
วน้
กร
ณี

เจ
บ็
ป่
วย

 

ร่ว
มมื
อท
าํง
าน
กลุ่
มอ
ยา่
งเ
ตม็
ที4

 

รัก
ษา
สุข
ภา
พ
อน
าม
ยัข
อง

ตน
เอ
ง 

ส่ง
กา
รบ
า้น
ตา
มเ
วล
าที
4กาํ
ห
น
ด 

แต่
งก
าย
ถูก
ตอ้
งต
าม
ระ
เบี
ยบ

 

ท
าํง
าน
สาํ
เร็
จลุ
ล่ว
งไ
ดต้
าม
เว
ลา

 

เข
า้ร่
วม
กิจ
กร
รม
ขอ
ง

โร
งเ
รีย
น

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 

คะแนนรวม   19 - 24    หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบ 

      อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนรวม   13 - 18    หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบ 

      อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนรวม   7 - 12      หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบ 

      อยูใ่นระดบัพอใช ้

คะแนนนอ้ยกวา่  7      หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบ 

      อยูใ่นระดบัตํ4า ตอ้งปรับปรุง 

การตดัสินผา่นเกณฑ ์วา่มีพฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองดา้นความรับผดิชอบ คือ ไดค้ะแนน

ตั@งแต่ 7 คะแนนขึ@นไป 
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แบบสงัเกต พฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ด้านการจดัระเบียบแถว โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ชั@น................................................................ครั@ งที4สงัเกต  ¡ ครั@ งที4 1   ¡ ครั@ งที4 2  วนัที4....................... 
 

เลขที4 ชื4อ-สกลุ 

พฤติกรรมที4สงัเกต 

(ใหค้ะแนน 0 1 2 หรือ 3 ในแต่ละพฤติกรรมตามเกณฑ)์ 

คะแนน 

รวม 
เข
า้แ
ถว

 ย
นื
เรี
ยง
เป็
น
แน
วต
าม

 

ลาํ
ดบั
คว
าม
สูง

 

 เดิ
น
เป็
น
แถ
วร
ะเ
บี
ยบ
เรี
ยบ
ร้อ
ยไ
ป

 

 รั
บ
ป
ระ
ท
าน
อา
ห
าร
กล
าง
วนั

 

เข
า้แ
ถว
ซื @อ
ขอ
ง/
รับ
บ
ริก
าร

ตา
มล
าํด
บั

 ไ
ม่แ
ซง
คิว

 

เดิ
น
เป็
น
แถ
วเ
ขา้
ชั @น
เรี
ยน

/เข
า้ร่
วม

กิจ
กร
รม
อย
า่ง
เป็
น
ระ
เบี
ยบ

 

ไม่
พ
ดูคุ
ย 
ห
ยอ
กล
อ้ 
ขณ
ะเ
ขา้
แถ
ว

ห
น
า้เ
สา
ธง

 

  เรี
ยบ
ร้อ
ย 

ส่ง
งา
น
ครู
ต่อ
แถ
วต
าม
ลาํ
ดบั

 

  เ
ดิน
แถ
วก
ลบั
บ
า้น
เป็
น
ระ
เบี
ยบ

  

  เ
รีย
บ
ร้อ
ย 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 

คะแนนรวม   16 - 21    หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว 

      อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนรวม   11 - 15    หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว 

      อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนรวม   5 - 10      หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว 

      อยูใ่นระดบัพอใช ้

คะแนนนอ้ยกวา่  5      หมายถึง    นกัเรียนมีพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว 

      อยูใ่นระดบัตํ4า ตอ้งปรับปรุง 

การตดัสินผา่นเกณฑ ์วา่มีพฤติกรรมการมีวนิยัในตนเองดา้นการจดัระเบียบแถว คือ ได้

คะแนนตั@งแต่ 5 คะแนนขึ@นไป 
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แบบบันทกึการสังเกต 

การเปลีMยนแปลงพฤตกิรรมด้านการแสดงความเคารพ โรงเรียนทรัพย์ทว ี

.................................................... 

 

ชืMอ - สกลุผู้ถูกสังเกต............................................................................ชัLน.............................................. 

ชืMอผู้สังเกต.....................................................................................สังเกตครัLงทีM...................................... 

คาํชีLแจง    แบบบนัทึกการสงัเกตนี@   ใชส้งัเกตการณ์เปลี4ยนแปลงพฤติกรรมดา้นการแสดงความเคารพ 

    ของนกัเรียน ใหผู้ส้งัเกตทาํเครื4องหมาย   ü ลงในช่องการเปลี4ยนแปลงและบนัทึกเพิ4มเติม 

    ในส่วนที4เกี4ยวขอ้ง 

 

พฤติกรรมดา้นการแสดงความเคารพ 

การเปลี4ยนแปลง 
ปัญหา/อุปสรรค/ขอ้

คน้พบและขอ้เสนอแนะ 
พฒันา 

ดีขึ@น 

ไม่

พฒันาขึ@น 

1.  เดินสวนครูหยดุยนืตวัตรงหรือไหวแ้ละ 

    ใหค้รูเดินผา่นไปก่อน 

   

2.  เดินผา่นครูเดินคอ้มตวัเลก็นอ้ยทุกครั@ ง    

3. ไหวส้วย งดงาม ถูกตอ้งตามวฒันธรรมไทย    

4.  ไหวค้รู กล่าวคาํสวสัดี ทั@งเวลามาและ 

      เวลากลบั 

   

5.  ไหวพ้อ่ แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น    

6.  ไหวค้รูและกล่าวสวสัดีเมื4อเจอครู 

     นอกบริเวณโรงเรียน 

   

7.  เขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าว 

     ขออนุญาตครูทุกครั@ ง 

   

 

 

    ลงชื4อ.........................................................ผูส้งัเกต 

            (.........................................................) 

                วนัที4............./ ............./ ............. 
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แบบบันทกึการสังเกต 

การเปลีMยนแปลงพฤตกิรรมด้านความรับผดิชอบ โรงเรียนทรัพย์ทว ี

.................................................... 

 

ชืMอ - สกลุผู้ถูกสังเกต............................................................................ชัLน.............................................. 

ชืMอผู้สังเกต.....................................................................................สังเกตครัLงทีM...................................... 

คาํชีLแจง แบบบนัทึกการสงัเกตนี@   ใชส้งัเกตการณ์เปลี4ยนแปลงพฤติกรรมดา้นความรับผดิชอบของ 

 นกัเรียน ใหผู้ส้งัเกตทาํเครื4องหมาย   ü ลงในช่องการเปลี4ยนแปลงและบนัทึกเพิ4มเติม 

 ในส่วนที4เกี4ยวขอ้ง 

 

พฤติกรรมดา้นความรับผดิชอบ 

การเปลี4ยนแปลง 
ปัญหา/อุปสรรค/ขอ้

คน้พบและขอ้เสนอแนะ 
พฒันา 

ดีขึ@น 

ไม่

พฒันาขึ@น 

1.  รับผดิชอบต่อหนา้ที4ที4ไดรั้บมอบหมาย    

2.  ไม่เคยขาดเรียน ยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย    

3.  ร่วมมือทาํงานกลุ่มอยา่งเตม็ที4    

4.  รักษาสุขภาพอนามยัของตนเอง    

5.  ส่งการบา้นตามเวลาที4กาํหนด    

6.  แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ    

7.  ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดต้ามเวลา    

8.  เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน    

 

 

    ลงชื4อ.........................................................ผูส้งัเกต 

            (.........................................................) 

                วนัที4............./ ............./ ............. 

 

 

 



 

 

394 

แบบบันทกึการสังเกต 

การเปลีMยนแปลงพฤตกิรรมด้านการจดัระเบียบแถว โรงเรียนทรัพย์ทว ี

.................................................... 

 

ชืMอ - สกลุผู้ถูกสังเกต............................................................................ชัLน.............................................. 

ชืMอผู้สังเกต.....................................................................................สังเกตครัLงทีM...................................... 

คาํชีLแจง แบบบนัทึกการสงัเกตนี@   ใชส้งัเกตการณ์เปลี4ยนแปลงพฤติกรรมดา้นการจดัระเบียบแถวของ 

 นกัเรียน ใหผู้ส้งัเกตทาํเครื4องหมาย   ü ลงในช่องการเปลี4ยนแปลงและบนัทึกเพิ4มเติม 

 ในส่วนที4เกี4ยวขอ้ง 

 

พฤติกรรมดา้นการจดัระเบียบแถว 

การเปลี4ยนแปลง 
ปัญหา/อุปสรรค/ขอ้

คน้พบและขอ้เสนอแนะ 
พฒันา 

ดีขึ@น 

ไม่

พฒันาขึ@น 

1.  เขา้แถวยนืเรียงเป็นแนวตามลาํดบัความสูง    

2.  เดินเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยไป    

     รับประทานอาหารกลางวนั 

   

3.  เขา้แถวซื@อของ/รับบริการตามลาํดบั  

     ไม่แซงคิว 

   

4.  เดินเป็นแถวเขา้ชั@นเรียน/เขา้ร่วมกิจกรรม 

     อยา่งเป็นระเบียบ 

   

5.  ไม่พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถวหนา้เสาธง    

6.  ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบั    

7.  เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย    

 

 

    ลงชื4อ.........................................................ผูส้งัเกต 

            (.........................................................) 

                                 วนัที4............./ ............./ ............. 
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คาํชีLแจง 

 แบบประเมินนี@   มีจุดมุ่งหมายเพื4อใหน้กัเรียนประเมินพฤติกรรมการมีวนิยั  ดา้นการแสดง 

ความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

 

ตอนทีM 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.  ชื4อ - สกลุ ...................................................................................... 

 2.  ชั@น.................................................................................................. 

 

ตอนทีM 2  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้วา่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียน หรือความคิดเห็น 

 ของนกัเรียนมากนอ้ยเพียงใด แลว้ใส่เครื4องหมาย ü ลงในช่องทา้ยขอ้ความนั@น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินพฤตกิรรมการมวีินัยสําหรับนกัเรียนประเมินตนเอง 

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบยีบแถว โรงเรียนทรัพย์ทว ี

(สําหรับนกัเรียน) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

ที4 
ขอ้ความแต่ละขอ้ตรงกบัความรู้สึก หรือการกระทาํ

ของนกัเรียนบ่อยครั@ งเพียงใด 

ความคิดเห็นเกี4ยวกบัพฤติกรรมที4เกิดขึ@น 

ตรง

ที4สุด 

ตรง

ส่วนมาก 

ตรง 

ครึ4 งเดียว 

ตรง 

บา้ง 

ไม่ตรง 

เลย 

1 หยดุยนืตวัตรงหรือไหวเ้มื4อเดินสวนผา่นครู/ผูใ้หญ่       

 และใหค้รู/ผูใ้หญ่เดินผา่นไปก่อน      

2 เมื4อเดินผา่นครู เดินคอ้มตวัเลก็นอ้ยทุกครั@ ง      

3 ไหวส้วย งดงาม ถูกตอ้งตามวฒันธรรมไทย       

4 ไหวค้รู พร้อมกล่าวคาํสวสัดี ทั@งเวลามาและเวลากลบั      

5 ไหวพ้อ่ แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น      

6 ไหวค้รูและกล่าวสวสัดี เมื4อเจอครูนอกบริเวณ      

 โรงเรียน      

7 เขา้/ออกหอ้งเรียนไหว ้กล่าวขออนุญาตครูทุกครั@ ง      

8 ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะที4ถูกตอ้ง เช่น การอาบนํ@า      

 แปรงฟัน ลา้งมือ      

9 ไม่เคยขาดเรียน ยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย      

10 เมื4อไดรั้บมอบหมายงาน จะพยายามทาํใหเ้สร็จตาม      

 กาํหนด      

11 ร่วมมือทาํงานกลุ่มอยา่งเตม็ที4      

12 แมว้า่ครูจะไม่กวดขนัเรื4องเขา้เรียนแต่ตนเองกเ็ขา้      

 เรียนสมํ4าเสมอ      

13 ทาํงานพอใหไ้ดส่้งเป็นชิ@นๆไป ค่อยเอาจริงตอนสอบ      

14 แมเ้ป็นงานที4ไดรั้บมอบหมาย หากมีคนอื4นทาํแทน      

 ใหก้จ็ะดี      

15 ถา้ทาํงานกลุ่มไม่เรียบร้อยถือเป็นความผดิของตนเอง      

16 เขา้เรียนตามตารางและตามที4คุณครูนดัหมาย      

17 ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน      

18 แต่งกายชุดต่างๆ ตามที4โรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั      

19 เขา้ร่วมกิจกรรมโรงเรียนทุกครั@ ง       
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ที4 
ขอ้ความแต่ละขอ้ตรงกบัความรู้สึก หรือการกระทาํ

ของนกัเรียนบ่อยครั@ งเพียงใด 

ความคิดเห็นเกี4ยวกบัพฤติกรรมที4เกิดขึ@น 

ตรง

ที4สุด 

ตรง

ส่วนมาก 

ตรง 

ครึ4 งเดียว 

ตรง 

บา้ง 

ไม่ตรง 

เลย 

20 เขา้แถวยนืเรียงเป็นแนวตามลาํดบัความสูง      

21 เดินเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยไปรับประทาน      

 อาหารกลางวนั      

22 ไม่เขา้แถวซื@อของ/รับบริการตามลาํดบั แซงคิว      

23 เดินเป็นแถวเขา้ชั@นเรียน/เขา้ร่วมกิจกรรม      

 อยา่งเป็นระเบียบ      

24 พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถวหนา้เสาธง      

25 ส่งงานครูในหอ้งเรียนต่อแถวตามลาํดบั      

26 ไม่เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย      
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คาํชีLแจง 

 แบบประเมินนี@   มีจุดมุ่งหมายเพื4อใหน้กัเรียนประเมินพฤติกรรมการมีวนิยั  ดา้นการแสดง 

ความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

 

ตอนทีM 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.  ชื4อ - สกลุ ...................................................................................... 

 2.  ชั@น.................................................................................................. 

 

ตอนทีM 2  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้วา่ตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียน หรือความคิดเห็น 

 ของนกัเรียนมากนอ้ยเพียงใด แลว้ใส่เครื4องหมาย ü ลงในช่องทา้ยขอ้ความนั@น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินพฤตกิรรมการมวีินัยสําหรับนกัเรียนประเมินตนเอง 

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบยีบแถว โรงเรียนทรัพย์ทว ี

(ต้นฉบบัสําหรับครู) 
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แบบประเมินพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

ที4 
ขอ้ความแต่ละขอ้ตรงกบัความรู้สึก หรือการกระทาํ

ของนกัเรียนบ่อยครั@ งเพียงใด 

ความคิดเห็นเกี4ยวกบัพฤติกรรมที4เกิดขึ@น 

ตรง

ที4สุด 

ตรง

ส่วนมาก 

ตรง 

ครึ4 งเดียว 

ตรง 

บา้ง 

ไม่ตรง 

เลย 

ด้านการแสดงความเคารพ 

1 หยดุยนืตวัตรงหรือไหวเ้มื4อเดินสวนผา่นครู/ผูใ้หญ่       

 และใหค้รู/ผูใ้หญ่เดินผา่นไปก่อน (+)      

2 เมื4อเดินผา่นครู เดินคอ้มตวัเลก็นอ้ยทุกครั@ ง (+)      

3 ไหวส้วย งดงาม ถูกตอ้งตามวฒันธรรมไทย (+)      

4 ไหวค้รู พร้อมกล่าวคาํสวสัดี ทั@งเวลามาและเวลากลบั (+)     

5 ไหวพ้อ่ แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น (+)      

6 ไหวค้รู กล่าวสวสัดี เมื4อเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน (+)     

7 เขา้/ออกหอ้งเรียนไหว ้กล่าวขออนุญาตครูทุกครั@ ง (+)     

ด้านความรับผดิชอบ 

8 ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะที4ถูกตอ้ง เช่น การอาบนํ@า      

 แปรงฟัน ลา้งมือ (+)      

9 ไม่เคยขาดเรียน ยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย (+)      

10 เมื4อไดรั้บมอบหมายงาน จะพยายามทาํใหเ้สร็จตาม      

 กาํหนด (+)      

11 ร่วมมือทาํงานกลุ่มอยา่งเตม็ที4 (+)      

12 แมว้า่ครูจะไม่กวดขนัเรื4องเขา้เรียนแต่ตนเองกเ็ขา้      

 เรียนสมํ4าเสมอ (+)      

13 ทาํงานพอใหไ้ดส่้งเป็นชิ@นๆไป ค่อยเอาจริงตอนสอบ (-)     

14 แมเ้ป็นงานที4ไดรั้บมอบหมาย หากมีคนอื4นทาํแทน      

 ใหก้จ็ะดี (-)      

15 ถา้ทาํงานกลุ่มไม่เรียบร้อยถือเป็นความผดิของตนเอง (+)     

16 เขา้เรียนตามตารางและตามที4คุณครูนดัหมาย (+)      

17 ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน (+)      

18 แต่งกายชุดต่างๆ ตามที4โรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั (+)     

19 เขา้ร่วมกิจกรรมโรงเรียนทุกครั@ ง (+)      
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ที4 
ขอ้ความแต่ละขอ้ตรงกบัความรู้สึก หรือการกระทาํ

ของนกัเรียนบ่อยครั@ งเพียงใด 

ความคิดเห็นเกี4ยวกบัพฤติกรรมที4เกิดขึ@น 

ตรง

ที4สุด 

ตรง

ส่วนมาก 

ตรง 

ครึ4 งเดียว 

ตรง 

บา้ง 

ไม่ตรง 

เลย 

ด้านการจดัระเบียบแถว 

20 เขา้แถวยนืเรียงเป็นแนวตามลาํดบัความสูง (+)      

21 เดินเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยไปรับประทาน      

 อาหารกลางวนั (+)      

22 ไม่เขา้แถวซื@อของ/รับบริการตามลาํดบั แซงคิว (-)      

23 เดินเป็นแถวเขา้ชั@นเรียน/เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็น      

 ระเบียบ (+)      

24 พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถวหนา้เสาธง (-)      

25 ส่งงานครูในหอ้งเรียนต่อแถวตามลาํดบั (+)      

26 ไม่เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย (-)      

 

การตรวจให้คะแนน 

 ตรวจใหค้ะแนนแบบประเมินของนกัเรียนแต่ละคนเป็นรายขอ้ความ ข้อความทีMบวก ถา้

ตอบ “ตรงที4สุด” ให ้4 คะแนน “ตรงส่วนมาก” ให ้3 คะแนน “ตรงครึ4 งเดียว” ให ้2 คะแนน “ตรงบา้ง” 

ให ้1 คะแนน “ไม่ตรงเลย” ให ้0 คะแนน 

 สาํหรับขอ้ความที4เป็นลบ ถา้ตอบ “ตรงที4สุด” ให ้0 คะแนน “ตรงส่วนมาก” ให ้1 คะแนน 

“ตรงครึ4 งเดียว” ให ้2 คะแนน “ตรงบา้ง” ให ้3 คะแนน “ไม่ตรงเลย” ให ้4 คะแนน เสร็จแลว้รวมคะแนน

ทุกขอ้เป็นคะแนนพฤติกรรมการมีวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการ

จดัระเบียบแถว ของแต่ละคน 

 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 

คะแนนวนิยัดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ใน

การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ที4เกี4ยวกบัตวันกัเรียนเอง  
 

ด้านการแสดงความเคารพ  มีคะแนนตั@งแต่ 0 - 28 โดยแบ่งระดบัพฤติกรรมดงันี@  

คะแนนรวม  20 – 28       หมายถึง      นกัเรียนมีการแสดงความเคารพ อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนรวม  11 – 19       หมายถึง      นกัเรียนมีการแสดงความเคารพ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนรวมนอ้ยกวา่ 11     หมายถึง      นกัเรียนมีการแสดงความเคารพ อยูใ่นระดบันอ้ย 
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ด้านความรับผดิชอบ  มีคะแนนตั@งแต่ 0 - 48 โดยแบ่งระดบัพฤติกรรมดงันี@  

คะแนนรวม  33 – 48       หมายถึง      นกัเรียนมีความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนรวม  17 – 32       หมายถึง      นกัเรียนมีความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนรวมนอ้ยกวา่ 17     หมายถึง      นกัเรียนมีความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบันอ้ย 

 

ด้านการจดัระเบียบแถว  มีคะแนนตั@งแต่ 0 - 28 โดยแบ่งระดบัพฤติกรรมดงันี@  

คะแนนรวม  20 – 28       หมายถึง      นกัเรียนมีการจดัระเบียบแถว อยูใ่นระดบัดีมาก 

คะแนนรวม  11 – 19       หมายถึง      นกัเรียนมีการจดัระเบียบแถว อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนรวมนอ้ยกวา่ 11     หมายถึง      นกัเรียนมีการจดัระเบียบแถว อยูใ่นระดบันอ้ย 
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คาํชีLแจง 

แบบสอบถามฉบบันี@    มีวตัถุประสงคเ์พื4อนาํขอ้มูลที4ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา   และ 

เสริมสร้างความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนในดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบและการจดั 

ระเบียบแถว ขอใหผู้ป้กครองไดต้อบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

แบบสอบถามฉบบันี@ มี 2 ตอน คือ 

ตอนทีM 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนทีM 2  ประกอบดว้ย 

- ความคิดเห็นเกี4ยวกบัความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนในดา้นการแสดงความเคารพ  

ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว 

- ปัญหาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

- ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื4น ๆ 

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

แบบสอบถาม การมวีนิัยในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนทรัพย์ทว ี

ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบยีบแถว 

(สําหรับผู้ปกครอง) 
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ตอนทีM  1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชี@แจง     โปรดเขียนเครื4องหมาย / ลงใน  (     ) หนา้ขอ้ความที4เป็นจริง 

1. เพศ (     ) ชาย  (     )  หญิง 

2. อาย ุ (     ) ตํ4ากวา่ 30 ปี (     ) 30 - 39 ปี (     ) 40 - 49 ปี (     ) 50 ปีขึ@นไป 

3. นบัถือศาสนา  

(     ) พทุธ               (     ) อิสลาม            (     ) คริสต ์        (     ) อื4นๆ (โปรดระบุ)................... 

4. สถานภาพสมรส 

(     ) สมรส             (     ) โสด                 (     ) หมา้ย        (     ) แยกกนัอยู ่               (     ) หยา่ 

5. ความสมัพนัธ์กบัเดก็ 

(     ) บิดา                (     ) มารดา              (     ) อื4นๆ (โปรดระบุ)................... 

6. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

(     ) ประถมศึกษา                 (     ) มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 

(     ) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (     ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

(     ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                (     ) อื4นๆ (โปรดระบุ)................... 

7. อาชีพ 

(     ) รับราชการ                 (     ) เกษตรกรรม 

(     ) คา้ขาย    (     ) รับจา้ง 

(     ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั                (     ) อื4นๆ (โปรดระบุ)................... 

8. รายไดเ้ฉลี4ยของครอบครัวต่อเดือน 

(     ) ตํ4ากวา่ 5,000 บาท                (     ) 5,000 - 7,000 บาท 

(     ) 7,001 - 9,000 บาท   (     ) 9,001 - 10,000 บาท 

(     ) มากกวา่ 10,000 บาท ขึ@นไป               (     ) อื4นๆ (โปรดระบุ)................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

404 

ตอนทีM 2  ใหผู้ป้กครองอ่านขอ้ความแต่ละขอ้วา่ตรงกบัความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของตนเอง 

มากนอ้ยเพียงใด แลว้ใส่เครื4องหมาย ü ลงในช่องทา้ยขอ้ความนั@น  
 

ที4 
ขอ้ความแต่ละขอ้ตรงกบัความรู้สึก หรือการกระทาํ 

ของนกัเรียนบ่อยครั@ งเพียงใด 

ความคิดเห็นเกี4ยวกบัพฤติกรรมที4เกิดขึ@น 

ตรง

ที4สุด 

ตรง

ส่วนมาก 

ตรง 

ครึ4 งเดียว 

ตรง 

บา้ง 

ไม่ตรง 

เลย 

ด้านการแสดงความเคารพ      

1 ไหวส้วย งดงาม ถูกตอ้งตามวฒันธรรมไทย      

2 ไหวพ้อ่ แม่ ก่อนมาโรงเรียนและกลบับา้น      

3 ไหวค้รูและกล่าวสวสัดี เมื4อเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน      

4 ไหวค้รู พร้อมกล่าวคาํสวสัดี ทั@งเวลามาและเวลากลบั      

5 พดูจาสุภาพกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และญาติผูใ้หญ่      

7 กิริยามารยาทอ่อนนอ้ม ไม่กา้วร้าวกบัผูใ้หญ่       

ด้านความรับผดิชอบ      

8 ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะที4ถูกตอ้ง เช่น การอาบนํ@า      

 แปรงฟัน ลา้งมือ      

9 ไม่เคยขาดเรียน ยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย      

10 เมื4อไดรั้บมอบหมายงาน จะพยายามทาํใหเ้สร็จ      

11 งานที4ไดรั้บมอบหมายหากมีคนอื4นทาํแทนใหก้จ็ะดี      

12 แมว้า่ครูจะไม่กวดขนัเรื4องเขา้เรียนแต่กเ็ขา้เรียนอยา่ง      

 สมํ4าเสมอ      

13 ไม่มาโรงเรียนสาย      

14 ดูแลและช่วยเหลือทาํความสะอาดบา้น/งานบา้น      

15 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที4โรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั      

16 ถา้ทาํงานไม่เรียบร้อยถือเป็นความผดิของตนเอง      

ด้านการจดัระเบียบแถว      

17 ไม่แซงคิวซื@อของ      

18 เขา้แถวทุกครั@ งในการรับ-ใชบ้ริการ/เขา้ร่วมกิจกรรม      

19 เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย       

20 ไม่แยง่ขึ@น – ลงรถ      

 



 

 

405 

ปัญหาการมวีนัิยในตนเองของบุตรหลาน 
 

ท่านคิดวา่ปัญหาการมีวนิยัในตนเองของบุตรหลานของท่านที4สาํคญั 3 อนัดบัแรก คือ 
 

อนัดบั ปัญหา สาเหตุของปัญหา 

1  1. 

2  2. 

3  3. 

 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืMน ๆ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ฎ 

ประวตัผู้ิวจิยั 
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ประวตัผู้ิวจิยั 

 

ชื#อ - สกลุ   นางนิภาพรรณ  หงษชู์เกียรติ 

วนั เดือน ปี เกิด  10 เมษายน 2505 

ที#อยูปั่จจุบนั  151/36  ซอยดอนนก 21 ตาํบลมะขามเตีFย อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

การศึกษา   ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาบา้นและชุมชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

   ครุศาสตรบณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

   ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

การรับราชการ เริ#มรับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์1 ระดบั 3  

  โรงเรียนวดัดิตถาราม อาํเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

  โรงเรียนทรัพยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

  สงักดัสาํนกังานเขตพืFนที#การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 


