
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 

 



	 106	

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 
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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 



	 111	

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 
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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



	 148	

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 

 


