
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



	 2 

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 

  

 


