
	

	

บทที$ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทาง 

พระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ครัD งนีD  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ ขอ้มูล ตามวตัถุประสงค์

ของการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปนีD  

1. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น   ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

3. ผลการเปรียบเทียบการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดา้นวนิยั 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

4. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของ   ครู  นกัเรียน   ผูป้กครอง   และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัDนพืDนฐาน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงรายละเอียดตามลาํดบัของวตัถุประสงค ์ดงันีD  

 

1. ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา มรีายละเอยีด ดงันีI 

 

1.1 ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ตามความคดิเห็นของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีดงัแสดง

ในตารางที$ 4.1   
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ตารางทีQ 4.1  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

                    โรงเรียนทรัพยท์ว ี

 
 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

1. ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองวนิยัทีQจาํเป็นและสาํคญั
เพืQอนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

2. ตอ้งการใหโ้รงเรียนกาํหนดพฤติกรรมทีQไม่พึง
ประสงคแ์ละพึงประสงคเ์พืQอนกัเรียนจะได้

ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

3. จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแกไ้ข 

ปัญหาวนิยัดว้ยตนเองเพราะจะทาํใหน้กัเรียนได้

เรียนรู้และเขา้ใจความสาํคญัของวนิยัมากขึDน 

4. ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัทาํโครงการ/กิจกรรมทีQ
เสริมสร้างวนิยัเพืQอนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ

ปฏิบติัจริง 

5. ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองวนิยัในบรรยากาศทีQ
อบอุ่นเป็นกนัเอง เพราะเรียนรู้ไดดี้ มีความสุข 

6. ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน
ตนเองทีQสอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนัของ

นกัเรียนเพืQอสร้างความเคยชินเป็นนิสยั 

7. จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน
ตนเอง เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบ 

เอาใจใส่การเรียนเพิQมขึDน 

 

3.94 

 

4.16 

 

 

4.08 

 

 

4.56 

 

 

4.54 

 

 

4.68 

 

 

3.94 

 

0.55 

 

0.68 

 

 

0.83 

 

 

0.50 

 

 

0.50 

 

 

0.47 

 

 

0.77 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 3.50	
 

X≥ 3.50	
 

 

X≥ 3.50 

 

 

X≥ 4.50	
	
	

X≥ 4.50 

 

 

X≥ 4.50	
	
	

X≥ 3.50	
	

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

รวม 4.27 0.61 มาก X≥ 3.50 ตอ้งการ 

 

จากตารางทีQ 4.1 พบวา่ ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.27) ทุกรายการมีความตอ้งการจาํเป็น เมืQอพิจารณาเป็นรายการ 

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

โครงการ/กิจกรรมทีQเสริมสร้างวนิยันกัเรียนเพืQอนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง (X =4.56) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุดและเท่ากนั คือ ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองวนิยัทีQจาํเป็นและสาํคญั เพืQอนาํไปใช้

ในชีวติประจาํวนั และจาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เพราะทาํใหน้กัเรียนมีความ

รับผดิชอบเอาใจใส่การเรียนเพิQมขึDน (X=3.94) 

 

1.2 ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ตามความคดิเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนทรัพย์ทว ี ดงั

แสดงในตารางที$ 4.2  

 

ตารางทีQ 4.2  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

               ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

               โรงเรียนทรัพยท์ว ี

 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

1. ตอ้งการใหโ้รงเรียนสอนเรืQองวนิยัทีQถูกตอ้ง   
เพืQอบุตรหลานปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

2. ตอ้งการใหโ้รงเรียนแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทีQ
เกีQยวกบัวนิยัของบุตรหลาน  

3. ตอ้งการใหค้รูสอนเรืQองความมีวนิยัใหก้บั  

บุตรหลานดว้ยวธีิการทีQหลากหลาย 

4. ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรม 

ทีQเสริมสร้างความมีวนิยัใหก้บับุตรหลาน 

5. ตอ้งการกาํหนดพฤติกรรมทีQเป็นปัญหาร่วมกบั
โรงเรียน เพืQอหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

6. ตอ้งการกาํหนดขอ้ตกลง/ขอ้ปฏิบติัเกีQยวกบัวนิยั
ร่วมกบัโรงเรียนเพืQอใหก้ารปฏิบติัของบุตร

หลานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7. จาํเป็นตอ้งใหค้รูมีวนิยัในตนเองเพืQอเป็น
แบบอยา่งทีQดีแก่บุตรหลาน 

 

 

4.74 

 

4.36 

 

4.28 

 

4.36 

 

4.26 

 

4.46 

 

 

4.52 

 

 

 

0.44 

 

0.60 

 

0.70 

 

0.69 

 

0.66 

 

0.54 

 

 

0.50 

 

 

 

มากทีQสุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 4.50	
 

X≥ 3.50	
 

X≥ 3.50 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 3.50 

 

X≥ 3.50 

 

	
X≥ 4.50 

 

  

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 
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ตารางทีQ 4.2  (ต่อ) 

 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

8.  ตอ้งการนาํหลกัพทุธศาสนามาใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทีQเกีQยวกบัวนิยั 

9.  ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัทีQ 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพจริง 

10. ตอ้งการใหมี้รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอ 

     บุตรหลานมีวนิยัในตนเอง เป็นคนดี 

     อยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

4.26 

 

4.42 

 

4.62 

 

0.69 

 

0.61 

 

0.53 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากทีQสุด 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 3.50 

	
X≥ 4.50	

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

รวม 4.43 0.60 มาก X≥ 3.50 ตอ้งการ 

 

จากตารางทีQ 4.2  พบวา่  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.43) ทุกรายการมีความตอ้งการจาํเป็น เมืQอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ ตอ้งการใหโ้รงเรียนสอนเรืQองวนิยัทีQถูกตอ้ง เพืQอบุตรหลานประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม มีค่าเฉลีQยสูงสุด (X=4.74) รองลงมือ ตอ้งการใหโ้รงเรียนมีรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั เพืQอ 

ใหบุ้ตรหลานมีวนิยัในตนเองเป็นคนดี อยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (X=4.62) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุดและเท่ากนัคือ ตอ้งการกาํหนดพฤติกรรมทีQเป็นปัญหาร่วมกบัโรงเรียนเพืQอหา 

แนวทางแกไ้ขร่วมกนัและตอ้งการนาํหลกัพทุธศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม

ทีQเกีQยวกบัวนิยั (X= 4.26) 

 

1.3 ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ตามความคดิเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัIนพืIนฐานโรงเรียนทรัพย์ทว ีดงัแสดงในตารางที$ 4.3   

 

 

 

 



	

	

168	

ตารางทีQ 4.3  ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

    ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของครู และคณะ 

               กรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาขัDนพืDนฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ี

 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

ความต้องการจาํเป็น 

1. ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพราะ 
ตอ้งการสอนบูรณาการเรืQองวนิยัในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  

2. ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

เพืQอแกไ้ขปัญหาเรืQองวนิยัของนกัเรียน 

3. จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั 
นกัเรียนเพืQอพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

ของครูทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4. ตอ้งการใหโ้รงเรียนจดัโครงการ/กิจกรรมทีQ 
เสริมสร้างความมีวนิยัใหก้บันกัเรียน 

5. ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอให ้ 

ครู ผูป้กครอง ชุมชน ร่วมวางแผนดาํเนินการ 

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 

4.81 

 

 

4.33 

 

4.29 

 

 

4.62 

 

4.48 

 

 

0.40 

 

 

0.73 

 

0.85 

 

 

0.50 

 

0.60 

 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

 

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

X≥ 4.50	
 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 3.50 

 

	
X≥ 4.50 

 

X≥ 3.50 

 
 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

6.  ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั เพืQอให้
นกัเรียนเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาวนิยัดว้ยตนเอง 

7.  ตอ้งการรูปแบบการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนทีQ   
 ใชไ้ดทุ้กระดบัชัDนอยา่งเป็นระบบและต่อเนืQอง 

8.  จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั  
 สอดแทรกในกิจกรรม/กิจวตัรประจาํวนัของ  

 นกัเรียนเพืQอสร้างความคุน้ชินทาํเป็นนิสยัติดตวั 

9.  ตอ้งการนาํหลกัไตรสิกขามาใชแ้กปั้ญหาวนิยั  
 เพราะเป็นการแกไ้ขอยา่งเป็นขัDนตอนสามารถ 

 ปฏิบติัไดจ้ริง 

10.จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอให ้

     นกัเรียน เป็นคนดี มีวนิยั เป็นทีQชืQนชม สามารถ 

     อยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.29 

 

4.48 

 

4.81 

 

 

4.95 

 

 

4.81 

 

 

0.72 

 

0.51 

 

0.40 

 

 

0.22 

 

 

0.40 

มาก 

 

มาก 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

มากทีQสุด 

 

 

X≥ 3.50 

 

X≥ 3.50 

	
X≥ 4.50 

 

	
X≥ 4.50 

	
	

X≥ 4.50	

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

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

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีQสุด (X=4.59) ทุกรายการมีความ

ตอ้งการจาํเป็น เมืQอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ ตอ้งการนาํหลกัไตรสิกขามาใชแ้กปั้ญหาวนิยั เพราะ

เป็นการแกไ้ขอยา่งเป็นขัDนตอนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉลีQยสูงสุด (X =4.95) รองลงมา คือ มี  

3 รายการ คือ ตอ้งการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพราะตอ้งการสอนบูรณาการเรืQองวนิยัในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัสอดแทรกในกิจกรรม/กิจวตัรประจาํวนัของ

นกัเรียนเพืQอสร้างความคุน้ชินทาํเป็นนิสยัติดตวั และจาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัเพืQอให้

นกัเรียนเป็นคนดี มีวนิยั เป็นทีQชืQนชม สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้Qนในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีค่าเฉลีQย

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

วนิยันกัเรียน เพืQอพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และตอ้งการรูปแบบ

การเสริมสร้างวนิยั เพืQอใหน้กัเรียนเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาวนิยัดว้ยตนเอง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.29) 

  

1.4 สรุปผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ดงัแสดงในตารางที$ 4.4 

 

ตารางทีQ 4.4  สรุปผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง  

ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน 
 

รายการ 
ความต้องการ ความ 

หมาย 
เกณฑ์ 

ผลการ 

สํารวจ 
 

X  S.D 

1. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการ  
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

2. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการ 
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียน ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

3. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการ 
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียนตามความคิดเห็นของครูและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืันฐาน 

4.27 

 

 

4.43 

 

 

4.59 

0.61 

 

 

0.60 

 

 

0.53 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มากทีQสุด 

X≥ 3.50 

 

	
X≥ 3.50 

 

	
X≥ 4.50	

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

 

 

ตอ้งการ 

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

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 

ผูป้กครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.43)  

ทุกรายการมีความตอ้งการจาํเป็น  เมืQอพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่   ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา 

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน มี

ค่าเฉลีQยสูงสุด (X=4.59) รองลงมา คือ ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเองตามความคิดเห็นของผูป้กครอง (X=4.43) ส่วนความตอ้งการจาํเป็นในการ พฒันารูปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองตามความคิดเห็นของนกัเรียนมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด(X=4.27) 

 

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทาง 
พระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ปรากฏผลดงันีI 
 

 รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียทรัพยท์ว ี   ตามแนวทางพระราช 

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ทีQพฒันาขึDนจากการศึกษา วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองใหแ้ก่นกัเรียน แลว้ศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ โดยการวเิคราะห์ หลกัการ ทฤษฎี 

เทคนิควธีิการและงานวจิยัทีQเกีQยวขอ้ง จนไดอ้งคป์ระกอบทีQเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาดา้นวนิยั โดย

ไดด้าํเนินการรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆมาเรียบเรียงและจดักลุ่มเป็นโครงสร้างของรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง โครงสร้างดงักล่าวสามารถแบ่งเป็นขัDนตอนสาํคญั ได ้ 4 ขัDนตอน คือ ความ

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

ประเมินผล (Evaluation) โดยกาํหนดวตัถุประสงคเ์พืQอเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียน 3 ดา้น คือ 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว ผลการพฒันารูปแบบปรากฏดงัขอ้ทีQ 

2.1- 2.2 ดงันีD  
 

2.1 ผลการยกร่างโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี 
ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา แสดงรายละเอยีด ดงันีI 
 

2.1.1 ผลการยกร่างโครงสร้างรูปแบบ โดยภาพรวม มดีงันีI 

ผลจากการศึกษากรอบแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี ไดน้าํมาปรับประยกุตใ์ชก้าํหนดกรอบ 

โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ไดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบโดยรวม 

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

(Action) และการประเมินผล (Evaluation) ทีQมีความสมัพนัธ์และเชืQอมโยงกนัเป็นวงจร โดยใช ้

กระบวนการมีส่วนร่วม ดงัแสดงในภาพทีQ 4.1  
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ภาพทีQ 4.1  โครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

 

2.1.2 ผลการปรับปรุงโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนอง โดยภาพรวม 

จากการปรับโครงสร้างของรูปแบบโดยภาพรวม   ไดอ้งคป์ระกอบยอ่ยของรูปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ซึQ งมีองคป์ระกอบทีQสาํคญัแบ่งออกเป็น 4 ขัDนตอน ไดแ้ก่ ขัDนตอนทีQ 1 

ความตระหนกั ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั และขัDนตอนทีQ 4 การ

ประเมินผล นาํองคป์ระกอบยอ่ยทัDง 4 ขัDนตอน มาจดัเรียงใหเ้ชืQอมโยงสมัพนัธ์ต่อเนืQองกนัเป็นหนึQง

เดียวดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีหลกัการสาํคญัของการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเนืQอง

ทีQจะตอ้งดาํเนินการไปพร้อมกนั คือ ระดบัชัIนเรียน ไดแ้ก่ การบูรณาการสอนในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ระดบัโรงเรียน/ทุกระดบัชัIน ไดแ้ก่ 

โครงการ/กิจกรรม การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา และกิจกรรมตามนโยบายทีQโรงเรียนกาํหนด 

ระดบัครอบครัว ชุมชน ไดแ้ก่ ความร่วมมือของผูป้กครอง ชุมชน และผูที้Qมีส่วนเกีQยวขอ้ง ไดรู้ปแบบ

ภาพรวมทีQสมบูรณ์เรียกวา่ “รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และองคป์ระกอบของรูปแบบโดยภาพรวม ส่งผลร่วมกนั

ใหเ้กิดการมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดั

ระเบียบแถว ดงัแสดงในภาพทีQ 4.2  
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ภาพทีQ 4.2  โครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง โดยภาพรวมทีQสมบูรณ์ 

 

2.1.3 ผลการปรับปรุงรายละเอยีดของรูปแบบย่อยแต่ละขัIนตอน ก่อนนําไปใช้จริง มดีงันีI 

รายละเอียดของรูปแบบยอ่ยทีQไดป้รับปรุงแลว้ ซึQ งเหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชป้ฏิบติั 

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

ดงัแสดงในภาพทีQ 4.3 - 4.6  
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ภาพทีQ 4.3  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั 

 

 

 

 

ขัIนตอนที$ 1 ความตระหนกั (Awareness) 

จุดเริQมตน้ 

กาํหนดเป้าประสงค/์

สภาพปัญหา 

นาํความรู้สู่การปฏิบตั ิ

• เลอืกแนวทางในการตดัสินใจ 

ไมเ่หมาะสม 

• แตง่ตัDงคณะทาํงาน / มอบหมายงาน 

• วางแผนแนวทางแกปั้ญหา 

Øระดบัสถานศึกษา 

Øระดบัเครือขา่ยความร่วมมอื 

• แลกเปลีQยนเรียนรู้ / PLC  

 

• ประชมุสร้างความ  

เขา้ใจเกีQยวกบัวนิยั 

ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ เหมาะสมและเป็นไปได ้

• ระดมสมองกาํหนด

ปัญหาวนิยันกัเรียน 

 

ตรวจสอบและทบทวน 

ครู บคุลากร 

นกัเรียน 

ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 
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ภาพทีQ 4.4  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ 

 

ขัIนตอนที$ 2 การบริหารจดัการ (Management) 

จากขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั 

กาํหนดทรัพยากร 

รูปแบบการปฏิบตั ิ

• การบรูณาการการเรียนการสอนทกุกลุม่สาระ 

• การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

• การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 

• การจดัทาํโครงงานเพืQอเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน 

• กลัยาณมติร / ดแูลสนบัสนุนใกลช้ดิ 

 
 ตรวจสอบและทบทวน 

ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 3 การลงมอืปฏิบตั ิเหมาะสมและเป็นไปได ้

ไมเ่หมาะสม 

• ครู บคุลากร 

• การจดัการเรียนการสอน 

• นกัเรียน 

 

ครู บคุลากร 
พฒันาครู บคุลากร 

แลกเปลีQยนเรียนรู้ / PLC 

การจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 

การสอนแบบบรูณาการ 

 

การจดัการ 

เรียนการสอน 

นกัเรียน 
ชีDแจงการจดัการเรียนการสอน 

จดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 

สภาพแวดลอ้ม 

 

บรรยากาศ 

สิQงแวดลอ้ม 

การดาํเนินการ 



	

	

175	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีQ 4.5  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั 

 

ขัIนตอนที$ 3 การลงมือปฏิบตั ิ(Action) 

จากขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ 

เตรียมความพร้อม 

 ร่วมกนัลงมอืปฏิบตั ิ

• ครู บคุลากร 

• กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 

• นกัเรียน 

• บรรยากาศและสิQงแวดลอ้ม 

 

• ก่อนการเสริมสร้างวนิยั 

• ระหวา่งการเสริมสรา้งวนิยั 

• หลงัการเสริมสร้างวนิยั 

• ระหวา่งภาคเรียน / ปลายภาคเรียน 

• AAR (After Action Review) 

 

 ปรับปรุงและพฒันา 

ประเมนิผล 

การบรูณาการสอน 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

 

โครงงานเสริมสร้างวนิยั 

  สรุปผลการปฏิบตั ิ ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 4 การประเมนิผล 

AAR (After Action Review) 

กิจกรรมไตรสิกขา 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 
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ภาพทีQ 4.6  รายละเอียดของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ขัDนตอนทีQ 4 การประเมินผล  

 

ขัIนตอนที$ 4 การประเมนิผล (Evaluation) 

จากขัDนตอนทีQ 3 การลงมอืปฏิบตั ิ

   กาํหนดวธีิการประเมนิ 

• ก่อนดาํเนินการ 

• ระหวา่งดาํเนินการ 

• หลงัดาํเนินการ 

 

 ดาํเนินการประเมนิผล 

การแสดงความเคารพ 

ความรับผดิชอบ 

การจดัระเบยีบแถว 

ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

 ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

 ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

 ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

ประเมนิพฤตกิรรมนกัเรียน 

ประเมนิผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

ประเมนิผลภาพรวมของโรงเรียน 

 

 ปรับปรุงและพฒันา 

• สรุปผลระหวา่งภาคเรียน 

• สรุปผลปลายภาคเรียน 

 

• กลัยาณมติรนิเทศ 

• AAR (After Action Review 

 

สรุปผลการประเมนิ 

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพืQอปรับปรุง 

ไปสู่ข ัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั 

เพืQอการปรับปรุงหรือพฒันาตอ่ไปอยา่งตอ่เนืQอง 
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2.1.4 ผลการปรับปรุงขัIนตอนและรายละเอยีดของรูปแบบย่อย สําหรับนําไปใช้จริง มดีงันีI 
จากการปรับปรุงขัDนตอนและรายละเอียดของรูปแบบยอ่ย สาํหรับนาํรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนไปใชจ้ริง ปรากฏวา่ มีรายละเอียดดงันีD  

 

รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$ 1 ความตระหนัก (Awareness) มดีงันีI 

1. กาํหนดเป้าประสงค์/สภาพปัญหา ของวนิยันกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 

ดาํเนินการ ดงันีD  

1.1 ประชุมสร้างความเขา้ใจ เกีQยวกบัวนิยักบัผูที้Qมีส่วนเกีQยวขอ้ง ไดแ้ก่  

1.1.1   ครู บุคลากร  
1.1.2 นกัเรียน  

1.1.3 ผูป้กครอง 
1.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน 

1.2 ระดมสมองกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียน ผลสรุปปัญหาวนิยัทีQตอ้งแกไ้ข ไดแ้ก่  

1.2.1 การแสดงความเคารพ 

1.2.2 ความรับผดิชอบ 

1.2.3 การจดัระเบียบแถว 
2. นําความรู้สู่การปฏบิัต ิดงันีD  

2.1 แต่งตัDงคณะทาํงาน มอบหมายงาน 

2.2 วางแผนแนวทางแกปั้ญหา 
2.2.1 ระดบัสถานศึกษา 
2.2.2 ระดบัเครือข่ายความร่วมมือ 

2.3 แลกเปลีQยนเรียนรู้ / PLC 

2.3.1 ระดบันกัเรียน 

2.3.2 ระดบัผูป้ระกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

2.3.3 ระดบัเครือข่ายความร่วมมือ  ไดแ้ก่   ผูป้กครอง   คณะกรรมการสถาน 

ศึกษา ชุมชน และผูมี้ส่วนเกีQยวขอ้งทุกฝ่าย 

2.4 เลือกแนวทางในการตดัสินใจ 
3. ตรวจสอบและทบทวน ประกอบดว้ย 

ดาํเนินการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบติั ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$  2 การบริหารจดัการ (Management) มดีงันีI 

1. กาํหนดทรัพยากร ประกอบดว้ย  
1.1 ครู บุคลากร 
1.2 การจดัการเรียนการสอน 

1.3 นกัเรียน  

2. การดาํเนินการ ดงันีD   
2.1 ครู บุคลากร 

2.1.1 พฒันาครู บุคลากร ไดแ้ก่ 

1) ประชุมชีDแจงแนวทางการจดัการเรียนการสอน 

2) จดัตัDงทีมงาน มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีQในส่วนทีQเกีQยวขอ้ง 

3) จดัใหมี้การประชุม สมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

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

7) ปลูกจิตสาํนึกการทาํงานร่วมกนั เพืQอสู่เป้าหมายเดียวกนั 

8) สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บข่าวสารและความรู้จากสืQออยา่งสมํQาเสมอ 

2.1.2 แลกเปลีQยนเรียนรู้ โดยใชห้ลกัการ PLC ไดแ้ก่ 

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

7) สะทอ้นผลร่วมกนัสรุปผลการนาํรูปแบบไปใช ้

2.2 การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 

2.2.1 การจดัการเรียนการสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา  
2.2.3 การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.3 นกัเรียน ไดแ้ก่ 

2.3.1 ชีDแจงการจดัการเรียนการสอน 
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2.3.2 จดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 
2.4 สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

2.4.1 บรรยากาศ 

2.4.2 สิQงแวดลอ้ม 

3. รูปแบบการปฏบิัต ิประกอบดว้ย 

3.1 การบูรณาการการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2 การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

3.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา 
3.4 การจดัทาํโครงงานเพืQอเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน 

3.5 การดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร / สนบัสนุนใกลชิ้ด 

4. ตรวจสอบและทบทวน  ประกอบดว้ย 

ดาํเนินการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบติั ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

 

รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$  3 การลงมือปฏบิัต ิ(Action) มดีงันีI 

1. เตรียมความพร้อม ประกอบดว้ย  

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

1.1.4 จดัเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมวนิยันกัเรียน จดัหาสืQอต่าง ๆ ทีQเกีQยวขอ้ง 

1.1.5 ใหค้าํปรึกษานกัเรียนในการทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2.1 กาํหนดกิจกรรมประจาํวนั กิจกรรมประจาํสปัดาห์ กิจกรรมเสริม 

1.2.2 กาํหนดเครืQองมือการประเมินพฤติกรรมวนิยัของครู นกัเรียน 

ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2.3 กาํหนดวธีิการวดัประเมินผล และติดตามผลโครงการ/กิจกรรม 

1.3 นกัเรียน 

1.3.1 ประชุมนกัเรียน ชีDแจงสร้างความตระหนกัและความสาํคญัของวนิยั 

1.3.2 ใหค้วามรู้ความเขา้ใจการจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัดว้ยตนเอง 
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1.4 บรรยากาศและสิQงแวดลอ้ม 

1.4.1 บรรยากาศ 

1) สร้างบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น เมตตากรุณา 

2) ใหก้ารสนบัสนุน ดูแลใกลชิ้ด มีความเป็นกลัยาณมิตร 

3) กิจกรรมเนน้ความสาํคญัของการร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั 

1.4.2 สิQงแวดลอ้ม 

1) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม จดัทาํป้าย สญัลกัษณ์เกีQยวกบัวนิยั 

2) ปลูกตน้ไม ้สร้างความร่มรืQน สงบ สะอาด ปลอดภยั 

3) อาคารสถานทีQแขง็แรง ปลอดภยั  เพียงพอในการปฏิบติักิจกรรม 

2. ร่วมกนัลงมือปฏบิัต ิไดแ้ก่ 

2.1 การบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 

ประกอบดว้ย 

2.1.1 ขัDนนาํ แนะนาํเริQมชัDนเรียน สอดแทรกเรืQองวนิยั 

2.1.2 ขัDนสอน การใหน้กัเรียนลงมือทาํกิจกรรม 

2.1.3 ขัDนสรุป สรุปองคค์วามรู้ ทกัษะทีQนกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั 

2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา ประกอบดว้ย 
2.2.1 การพฒันาขัDนศีล 

2.2.2 การพฒันาขัDนสมาธิ 
2.2.3 การพฒันาขัDนปัญญา 

2.3 การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน 

2.4 AAR(After Action Review)แลกเปลีQยนเรียนรู้ทุกครัD งเมืQอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ย 

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

3.5 AAR (After Action Review) ทุกครัD งทีQประเมินผล 

4. สรุปผลการปฏบิัต ิ  เป็นหนา้ทีQของครูผูส้อนทีQตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืQอง   และ 

สรุปผลเมืQอสิDนภาคเรียน นาํไปเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพืQอปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัเป้าประสงคต่์อไป 
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รายละเอยีดของรูปแบบ ขัIนตอนที$ 4  การประเมนิผล ( Evaluation) มดีงันีI 

1. กาํหนดวธีิการประเมนิ  ประกอบดว้ย  

1.1 ก่อนดาํเนินการ 
1.2 ระหวา่งดาํเนินการ 
1.3 หลงัดาํเนินการ 

2. ดาํเนินการประเมนิผล  วนิยั 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และ 

การจดัระเบียบแถว ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 

2.1 ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนรายบุคคล 

2.2 ประเมินผลระดบัโครงการ / กิจกรรม 

2.3 ประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 

3. สรุปผลการประเมนิ  ในรูปแบบของกลัยาณมิตรและ AAR (After Action Review) 

นาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ โดยใชค้่าสถิติและเปรียบเทียบผลการพฒันา หากไม่สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์

นาํผลการประเมินไปเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัปรับปรุงและพฒันา โดยเริQมทีQความตระหนกั ตามวงจรของ

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองต่อไป 

 

2.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี 
ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา มรีายละเอยีดดงัแสดงในตารางที$ 4.5- 4.9 

 

2.2.1 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$  1 

ความตระหนัก ดงัแสดงในตารางที$ 4.5  
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ตารางทีQ 4.5  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

 X  S.D ความหมาย 
 

X  

 

S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.60 0.55 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.00 0.00 มาก 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.33 0.44 มาก 4.48 0.52 มาก 

  

จากตารางทีQ  4.5   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนกั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDงความ 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสม มี 2 รายการ คือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 

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

มีองคป์ระกอบครบถว้น และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.40) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ (X=4.00) สาํหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQย

สูงสุดของความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง (X=4.80) รองลงมามี 2 รายการ 

คือ รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น และเนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

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

 

2.2.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$ 2  

การบริหารจดัการ ดงัแสดงในตารางที$ 4.6  
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ตารางทีQ 4.6  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  
 

S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.40 0.55 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

รวม 4.45 0.51 มาก 4.48 0.50 มาก 

 

จากตารางทีQ  4.6   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 2 การบริหารจดัการ ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDง

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

พบวา่ รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสมคือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง (X=4.80) 

รองลงมามี 2 รายการ คือ ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัได้

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

สร้างสรรค ์ และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.20) สาํหรับรายการทีQมี

ค่าเฉลีQยสูงสุดของความเป็นไปได ้ มี 2 รายการ คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ และรูปแบบ

สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =4.80) รองลงมา คือ รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 

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

ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.20) 

 

2.2.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$ 3  

การลงมือปฏบิัต ิดงัแสดงในตารางที$ 4.7  
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ตารางทีQ 4.7  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  

 

S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.20 0.45 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.40 0.55 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.20 0.45 มาก 4.60 0.55 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.60 0.55 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.60 0.55 มากทีQสุด 

รวม 4.35 0.43 มาก 4.65 0.50 มากที$สุด 

  

จากตารางทีQ  4.7   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบติั ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDงความ

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสมคือ ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้(X=4.80) รองลงมา 

คือ รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง (X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ รูปแบบมี

โครงสร้างทีQเหมาะสม (X=4.00) สาํหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเป็นไปได ้มี 4 รายการ คือ 

ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม รูปแบบมีองคป์ระกอบ

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

คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

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

รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.40) 

 

2.2.4 ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง  ขัIนตอนที$ 4 

การประเมนิผล ดงัแสดงในตารางที$ 4.8 
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ตารางทีQ 4.8  ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

  ขัDนตอนทีQ 4  การประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.20 0.45 มาก 4.40 0.55 มาก 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.40 0.55 มาก 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.00 0.00 มาก 4.40 0.55 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.40 0.55 มาก 4.80 0.45 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.80 0.45 มากทีQสุด 4.80 0.45 มากทีQสุด 

รวม 4.45 0.42 มาก 4.48 0.51 มาก 

 

จากตารางทีQ  4.8   ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง 

รูปแบบ ขัDนตอนทีQ 4 การประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม ทัDงความ

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสม มี 3 รายการ คือ รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 

รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.80) 

รองลงมา มี 2 รายการ คือ รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม และรูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  

มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =4.40) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 

(X=4.00) สาํหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเป็นไปได ้มี 2 รายการ คือ รูปแบบสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดจ้ริง และความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.80) ส่วนรายการทีQมี

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

 

2.2.5 สรุปผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน 

โรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา 

ปรากฏวา่ในรูปแบบ   มีองคป์ระกอบสาํคญั  4  ขัDนตอน  ทีQเชืQอมโยงและสมัพนัธ์กนั 

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

ดว้ยหลกัการของการมีส่วนร่วมในทุกขัDนตอน ไดรู้ปแบบการดาํเนินงานทีQสอดคลอ้งต่อเนืQองกนัเป็น 
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วฏัจกัรทีQส่งผลร่วมกนัต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ การจดัระเบียบแถว ซึQ งไดรั้บการตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปไดข้องโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองจากผูท้รงคุณวฒิุ ผลการตรวจ 

สอบปรากฏ ดงัแสดงในตารางทีQ 4.9  

 

 ตารางทีQ 4.9 สรุปผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

                     ในตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ที$ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

 

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1 ชืQอของรูปแบบสืQอความหมายไดช้ดัเจน 4.30 0.47 มาก 4.50 0.51 มากทีQสุด 

2 รูปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม 4.25 0.44 มาก 4.45 0.51 มาก 

3 รูปแบบมีองคป์ระกอบครบถว้น 4.50 0.51 มากทีQสุด 4.60 0.50 มากทีQสุด 

4 รูปแบบยอ่ยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง 4.65 0.49 มากทีQสุด 4.50 0.51 มากทีQสุด 

5 รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ 4.15 0.37 มาก 4.35 0.49 มาก 

6 เนืDอหา ภาษา มีความกระชบั รัดกมุ 4.35 0.49 มาก 4.55 0.51 มากทีQสุด 

7 รูปแบบสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.50 0.51 มากทีQสุด 4.70 0.47 มากทีQสุด 

8 ความมีประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ 4.45 0.51 มาก 4.50 0.51 มากทีQสุด 

รวม 4.39 0.47 มาก 4.52 0.50 มากที$สุด 

 

 จากตารางทีQ  4.9   ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ 

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่ โดยภาพรวม มีความเหมาะสม  

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

รายการ พบวา่ รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดของความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบยอ่ยมี

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

ค่าเฉลีQยต ํQาสุดทัDงความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบมีความคิดริเริQมสร้างสรรค ์ (X=4.15 

และ X=4.35) 

 

3. ผลการเปรียบเทยีบการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ี ตาม
แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และ

การจดัระเบียบแถว รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที$ 4.10 - 4.12 
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ตารางทีQ 4.10  ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ด้านการแสดงความเคารพ  จาก 

    การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใช ้

     รูปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. ไหวพ้อ่แม่ ก่อนมาโรงเรียนและ 

     กลบับา้น 

3.88 0.87 มาก 4.56 0.73 มากทีQสุด  

2. ไหวค้รูและกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” 

     เมืQอเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน 

4.10 0.69 มาก 4.59 0.53 มากทีQสุด  

3. ไหวค้รูพร้อมกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ 

     ทัDงเวลามาและเวลากลบั 

3.80 0.80 มาก 4.84 0.39 มากทีQสุด  

4. พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ 3.39 0.56 ปานกลาง 4.02 0.76 มาก  

5. กิริยามารยาทอ่อนนอ้มไม่กา้วร้าว 

    ต่อครู ผูใ้หญ่ และผูอื้Qน 

3.75 0.73 มาก 4.17 0.40 มาก  

6. เมืQอเดินสวนครู บุคคลทีQเคารพครัD งแรก 

    หยดุยนืตรงและกล่าวสวสัดีค่ะ/ครับ 

3.45 0.76 ปานกลาง 4.08 0.68 มาก  

7. เมืQอเดินสวนครู ผูที้QทีQเคารพครัD งต่อๆมา 

    หยดุยนืตรงใหผู้ที้Qเคารพผา่นไปก่อน 

3.48 0.63 ปานกลาง 4.47 0.78 มาก  

8. เมืQอเดินแซงครูกล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ 

    ครับ” และเดินกม้หลงัเลก็นอ้ย 

3.45 0.73 ปานกลาง 4.21 0.53 มาก  

9. เมืQอรับของจากผูใ้หญ่ ไหวพ้ร้อมกล่าว 

    “ขอบคุณค่ะ/ครับ”  

3.55 0.71 มาก 4.86 0.35 มากทีQสุด  

10. ไหวผู้ที้Qเคารพดว้ยการประนมมือคอ้ม 

      ศีรษะลง หวัแม่มือจรดปลายจมูก 

3.96 0.78 มาก 4.68 0.50 มากทีQสุด  

11. ไหวพ้ระ ผูที้Qเคารพ บุคคลทัQวไป ได ้

      ถูกตอ้งตามวฒันธรรมไทย 

4.46 0.50 มาก 4.74 0.44 มากทีQสุด  

12. นัQงสมาธิ ทาํจิตใจใหส้งบก่อนเขา้ 

      เรียน 

3.97 0.81 มาก 4.79 0.41 มากทีQสุด  

13. เมืQอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าว 

      ขออนุญาตครู 

3.91 0.76 มาก 4.91 0.29 มากทีQสุด  

14. ไม่พดูคุย เล่น ในขณะทีQครูกาํลงัสอน 3.44 0.73 ปานกลาง 4.48 0.63 มาก  
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ตารางทีQ 4.10  (ต่อ) 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

15. เมืQอมีขอ้สงสยัขณะครูสอนยกมือ 

      ขออนุญาตก่อนถาม 

3.35 0.70 ปานกลาง 4.36 0.54 มาก  

16. ถา้มาชา้เมืQอจะเขา้ร่วมกิจกรรม กล่าว 

     “ขออนุญาตค่ะ/ครับ”  

3.36 0.66 ปานกลาง 4.43 0.78 มาก  

17. เชืQอฟังและปฏิบติัตามคาํสัQงสอน 

      ของครู 

3.22 0.53 ปานกลาง 4.44 0.50 มาก  

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

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112  

 

จากตารางทีQ  4.10   ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน   ดา้นการแสดง 

ความเคารพ   จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา โดยการสงัเกตของครู มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ ไหวพ้ระ ผูที้Qเคารพ บุคคลทัQวไปไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมไทย (X=4.46) 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ เชืQอฟังและปฏิบติัตามคาํสัQงสอนของครู (X=3.22) 

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ เมืQอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู (X=4.91) รองลงมา 

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

คือ พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ (X=4.02) 

 ผลการเปรียบเทียบการมีวนิยัของนกัเรียนดา้นการแสดงความเคารพ หลงัจากการใชรู้ปแบบ 

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

     รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบ 

    ครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามทีQโรงเรียน 

    กาํหนดในแต่ละวนั 

3.55 0.81 มาก 4.55 0.53 มากทีQสุด  

2. รับผดิชอบต่อหนา้ทีQทีQไดรั้บมอบหมาย 4.10 0.69 มาก 4.50 0.54 มากทีQสุด  

3. ปฏิบติัตนตามสุขลกัษณะทีQถูกตอ้ง  

    เช่น การอาบนํDา แปรงฟัน ลา้งมือ 

3.40 0.71 ปานกลาง 3.95 0.77 มาก  

4. สวมใส่เสืDอผา้ รองเทา้ สะอาดเรียบร้อย 3.38 0.71 ปานกลาง 4.30 0.91 มาก  

5. ส่งการบา้นตามเวลาทีQกาํหนด 4.43 0.52 มาก 4.48 0.50 มาก  

6. ทาํงานสาํเร็จลุล่วงไดต้ามเวลา 3.37 0.73 ปานกลาง 4.44 0.80 มาก  

7. ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย 3.28 0.59 ปานกลาง 4.38 0.51 มาก  

8. ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วม 

     กิจกรรมหนา้เสาธง 

3.56 0.77 มาก 4.95 0.23 มากทีQสุด  

9. ร่วมมือทาํงานกบักลุ่มอยา่งเตม็ทีQ 3.42 0.72 ปานกลาง 4.35 0.89 มาก  

10. เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัD ง 3.68 0.80 มาก 4.87 0.34 มากทีQสุด  

11. ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาด 

      ของโรงเรียน ชัDนเรียน 

4.43 0.50 มาก 4.58 0.53 มากทีQสุด  

12. ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของ 

      โรงเรียน 

3.61 0.81 มาก 4.68 0.52 มากทีQสุด  

13. เขา้เรียนตามตารางและตามทีQครู 

      นดัหมาย 

3.99 0.78 มาก 4.51 0.50 มากทีQสุด  

14. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทีQใหไ้วก้บัครู 3.55 0.67 มาก 3.81 0.77 มาก  

15. ช่วยทาํงานบา้น เช่น กวาดบา้น ถูบา้น 

      ลา้งชาม ฯลฯ 

3.36 0.71 ปานกลาง 3.69 0.68 มาก  

16. เคารพเชืQอฟังผูป้กครอง และปฏิบติัตาม 3.51 0.83 มาก 4.79 0.47 มากทีQสุด  

17. ร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชนทุกครัD ง 

      ทีQมีโอกาส 

3.55 0.68 มาก 4.56 0.69 มากทีQสุด  

รวม 3.66 0.71 มาก 4.43 0.60 มาก -20.363* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112 
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จากตารางทีQ   4.11   ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน   ดา้นความรับ 

ผดิชอบ จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง

พฒันา โดยการสงัเกตของครู มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นความรับผดิชอบ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ ส่งการบา้นตามเวลาทีQกาํหนด ดูแลและช่วยกนัรักษาความ

สะอาดของโรงเรียน ชัDนเรียน มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.43) รองลงมา คือ รับผดิชอบต่อหนา้ทีQทีQไดรั้บ

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

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นความรับผดิชอบ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง (X=4.95) รองลงมา 

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

เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ (X=3.69) 

 ผลการเปรียบเทียบการมีวนิยัของนกัเรียน ดา้นความรับผดิชอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

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

 

ตารางทีQ 4.12  ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน  ด้านการจดัระเบียบแถว จากการ 

     ใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1  และหลงัการใช ้

     รูปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง 3.79 0.69 มาก 4.56 0.50 มากทีQสุด  

2. เขา้แถวหนา้เสาธง แยกตามชัDนเรียน  

    เป็นระเบียบเรียบร้อย  

3.61 0.74 มาก 4.64 0.48 มากทีQสุด  

3. เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไป 

    รับประทานอาหารกลางวนั 

3.93 0.62 มาก 4.94 0.24 มากทีQสุด  

4. เขา้แถวซืDอของเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    เรียงตามลาํดบัก่อนหลงั ไม่แซงคิว 

3.46 0.72 ปานกลาง 4.45 0.60 มาก  

5. หลงัรับประทานอาหารเดินแถวเป็น 

    ระเบียบนาํภาชนะไปลา้ง 

3.66 0.77 มาก 4.63 0.49 มากทีQสุด  

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

  	

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

7. เดินแถวเขา้ชัDนเรียนเป็นระเบียบ 

    เรียบร้อย 

3.67 0.85 มาก 4.74 0.44 มากทีQสุด  

8. เดินเป็นแถวเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็น 

    ระเบียบ 

3.46 0.66 ปานกลาง 4.09 0.70 มาก  

9. ไม่พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว 3.33 0.65 ปานกลาง 3.95 0.72 มาก  

10. ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั 3.55 0.78 มาก 4.79 0.41 มากทีQสุด  

11. เมืQอไปเรียนวชิาอืQน ตัDงแถวหนา้หอ้ง 

      เป็นระเบียบก่อนเดินแถว 

3.48 0.70 ปานกลาง 4.43 0.50 มาก  

12. เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบ 

      เรียบร้อย 

4.35 0.48 มาก 4.42 0.59 มาก  

13. ถอดและวางรองเทา้หนา้หอ้งเป็น 

      ระเบียบเรียบร้อย 

3.45 0.61 ปานกลาง 4.44 0.50 มาก  

14. ขึDน-ลงรถ ยนืเป็นแถวเรียงลาํดบั 

      ก่อนหลงัเป็นระเบียบ 

3.63 0.72 มาก 4.75 0.43 มากทีQสุด  

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

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112 

 

จากตารางทีQ 4.12 ผลการเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดา้นการจดัระเบียบ 

แถว จากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

โดยการสงัเกตของครู มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย (X=4.35) รองลงมา คือ เดินแถว

เป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวนั (X=3.93) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ ไม่

พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว (X=3.33) 

 ผลการเปรียบเทียบวนิยั ดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

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

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

พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว (X=3.95) 

 ผลการเปรียบเทียบการมีวนิยัของนกัเรียน ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัจากการใช้

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

P <. 05) 

 

4. ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขัIน

พืIนฐาน ที$มต่ีอรูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ 

พฒันา รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที$ 4.13 - 4.19	
 

ตารางทีQ 4.13  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

       ด้านความตระหนัก หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแขง็ 

    ปัจจยัภายใน/ภายนอกทีQมีผลต่อวนิยั 

    ของนกัเรียน 

3.71 0.73 มาก 4.50 

 

0.65 มากทีQสุด  

2. การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้ง 

    กบัความตอ้งการจาํเป็นของครู 

3.86 0.77 มาก 4.86 0.36 มากทีQสุด  

3. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีQยวกบั 

    ความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง 

3.79 0.80 มาก 4.57 0.65 มากทีQสุด  

4. การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ย 

    กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

3.57 0.65 มาก 4.00 0.78 มาก  

5. การแต่งตัDงคณะทาํงาน การมอบ 

    หมายหนา้ทีQผูรั้บผดิชอบ 

3.71 0.61 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

6. การวางแผนแนวทางแกปั้ญหา 

    ครอบคลุมทัDงระดบัโรงเรียน เครือข่าย 

3.50 0.52 มาก 4.50 0.65 มากทีQสุด  

7. การแลกเปลีQยนเรียนรู้ ร่วมทบทวน  

    การดาํเนินงานในรูปแบบ PLC 

3.86 0.77 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

รวม 3.71 0.69 มาก 4.49 0.59 มาก -15.149* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 
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 จากตารางทีQ 4.13  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านความตระหนัก มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดมี 2 รายการ คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น

ของครู และการแลกเปลีQยนเรียนรู้ ร่วมทบทวนการดาํเนินงานในรูปแบบ PLC มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

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

ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุดคือ การวางแผนแนวทางแกปั้ญหาครอบคลุมทัDงระดบัโรงเรียน เครือข่าย  

(X=3.50) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพ 

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

ทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของครู (X =4.86) 

รองลงมา คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีQยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง (X=4.57) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

(X=4.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านความตระหนัก หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD ง 

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

 

ตารางทีQ 4.14  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

       ด้านการบริหารจดัการ หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การกาํหนดทรัพยากร การดาํเนินการ 

    รูปแบบการปฏิบติั   

3.71 0.47 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

2. การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบ 

    ก่อนมอบหมายงานใหป้ฏิบติั 

3.50 0.52 มาก 4.57 0.65 มากทีQสุด  

3. การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียน 

    การสอนทีQเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.57 0.51 มากทีQสุด 4.64 0.50 มากทีQสุด  

4. การกาํหนดโครงการ/กิจกรรม 

    ระยะเวลาในการดาํเนินการ 

4.50 0.65 มากทีQสุด 4.57 0.51 มากทีQสุด  
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ตารางทีQ 4.14  (ต่อ) 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X \ S.D ความหมาย 
 

X  
 

 

S.D ความหมาย 

5. การชีDแจงนกัเรียนเกีQยวกบัการจดัการ 

    เรียนการสอนและการทาํโครงงาน 

3.57 0.76 มาก 4.64 0.50 มากทีQสุด  

6. การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีQเอืDอต่อ 

    การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.14 0.95 มาก  

7. การดาํเนินการตรวจสอบและทบทวน 

    ความถูกตอ้งของรูปแบบการปฏิบติั 

    ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

3.50 0.52 มาก 4.29 0.73 มาก  

รวม 3.77 0.49 มาก 4.48 0.62 มาก -10.654* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

 จากตารางทีQ 4.14  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านการบริหารจดัการ มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีQผูเ้รียนเป็นสาํคญั (X =4.57) 

รองลงมา คือ การกาํหนดโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาในการดาํเนินการ (X=4.50) ส่วนรายการทีQมี

ค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีQเอืDอต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง (X=3.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพ 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีQผูเ้รียนเป็น

สาํคญั และการชีDแจงนกัเรียนเกีQยวกบัการจดัการเรียนการสอน และการทาํโครงงาน  มีค่าเฉลีQยเท่ากนั  

(X=4.64) รองลงมา มี 2 รายการ คือ การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบก่อนมอบหมายงานใหป้ฏิบติั 

และการกาํหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดาํเนินการ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.57) ส่วน

รายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด   คือ   การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีQเอืDอต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

(X=4.14) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านการบริหารจดัการ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

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

       ด้านการลงมือปฏบิัต ิหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การเตรียมความพร้อมของครู นกัเรียน 3.50 0.52 มาก 4.57 0.51 มากทีQสุด  

2. การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา 

   (CIPPA MODEL) 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.36 0.50 มาก  

3. การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกั 

    ไตรสิกขา 

3.50 0.52 มาก 4.79 0.43 มากทีQสุด  

4. การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการ 

    เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.07 0.27 มาก 4.71 0.47 มากทีQสุด  

5. บรรยากาศของความรักความอบอุ่น 

    ดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร 

4.00 0.39 มาก 4.64 0.50 มากทีQสุด  

6. การทบทวนพดูคุยเมืQอจบแต่ละ 

    กิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR  

    (After Action Review) 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.00 0.39 มาก  

7. การนิเทศ ติดตาม การดาํเนินงาน 

    ต่อเนืQอง 

3.00 0.00 ปานกลาง 4.36 0.50 มาก  

รวม 3.44 0.24 ปานกลาง 4.49 0.47 มาก -37.670* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

 จากตารางทีQ 4.15  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านการลงมือปฏบิัต ิมีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ (X=4.07) รองลงมา คือ บรรยากาศของความรักความอบอุ่น ดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร   

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

MODEL) การทบทวนพดูคุยเรืQองเมืQอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR (After Action Review) 

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

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

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

การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X=4.71) ส่วนรายการทีQ

มีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การทบทวนพดูคุยเรืQองเมืQอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR (After Action 

Review) (X=4.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านการลงมือปฏบิัต ิหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD ง

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

 

ตารางทีQ 4.16  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

      ด้านการประเมนิผล หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบ 3.00 0.00 ปานกลาง 4.07 0.27 มาก  

2. การประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ 3.00 0.00 ปานกลาง 4.14 0.53 มาก  

3. การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ 3.50 0.52 มาก 4.57 0.51 มากทีQสุด  

4. การประเมินผลระดบัโครงการ/ 

    กิจกรรม 

3.50 0.52 มาก 4.50 0.52 มากทีQสุด  

5. การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 3.50 0.52 มาก 3.71 0.47 มาก  

6. การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงการ 

    ดาํเนินงานใหเ้หมาะสมยิQงขึDน 

3.07 0.27 ปานกลาง 4.07 0.27 มาก  

7. การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 

    และรายงานผลแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง 

3.50 0.52 มาก 4.79 0.43 มากทีQสุด  

รวม 3.30 0.33 ปานกลาง 4.27 0.43 มาก -14.852* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

 จากตารางทีQ 4.16  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้าง 

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ด้านการประเมนิผล มีดงันีD  

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดยภาพ 

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

โครงการ/กิจกรรม การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน และการสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและ

รายงานผลแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=3.50) รองลงมา คือ การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุง

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

ประเมินผลก่อนการใชรู้ปแบบ และการประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X =3.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดยภาพ 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่ผูเ้กีQยวขอ้ง(X =4.79)

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

ประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน (X =3.71) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ด้านการประเมนิผล หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD ง

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

 

ตารางทีQ  4.17  สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

                       ในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 
 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

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

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

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

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

รวม 3.55 0.59 มาก 4.43 0.58 มาก -26.917* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 13 

 

จากตารางทีQ 4.17 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มีดงันีD  

สรุปผลผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูใน 4 องคป์ระกอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

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

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

ตระหนกั (X=3.71) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การประเมินผล (X=3.30) 
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สรุปผลผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ใน 4 องคป์ระกอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

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

ระหวา่ง 4.27 - 4.49 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ ความตระหนกั และการลงมือปฏิบติั  

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

การประเมินผล (X=4.27) 

สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ใน 4 องคป์ระกอบ หลงัจากการใชรู้ปแบบ

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

  

ตารางทีQ 4.18  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน  ทีQมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างวนิยั 

    ในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกั 

    ไตรสิกขา 

3.21 0.43 ปานกลาง 4.17 0.46 มาก  

2. การทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยั 

    ดว้ยตนเอง 

3.52 0.68 มาก 4.72 0.59 มากทีQสุด  

3. การสอนเรืQองวนิยัสอดแทรกในกลุ่ม 

    สาระการเรียนรู้ 

3.42 0.74 ปานกลาง 4.28 0.56 มาก  

4. การมีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหา 

    วนิยันกัเรียน 

3.60 0.76 มาก 4.78 0.42 มากทีQสุด  

5. พฤติกรรมทีQไม่พึงประสงคข์อง 

    นกัเรียนลดลง 

3.50 0.60 มาก 4.68 0.47 มากทีQสุด  

6. พฤติกรรมทีQพึงประสงคข์องนกัเรียน 

     เพิQมขึDน 

3.65 0.85 มาก 4.76 0.43 มากทีQสุด  

7. การเรียนรู้เรืQองวนิยัจากการปฏิบติัจริง 3.42 0.65 ปานกลาง 4.31 0.50 มาก  

8. การมีความรับผดิชอบในการเรียน 3.48 0.77 ปานกลาง 4.25 0.43 มาก  

9. การไหวแ้สดงความเคารพไดถู้กตอ้ง 

    สวยงามตามวฒันธรรมไทย 

3.56 0.61 มาก 4.67 0.69 มากทีQสุด  

10. การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.58 0.77 มาก 4.75 0.61 มากทีQสุด  

11. การซืDอของต่อแถวเรียงตามลาํดบั 

      ก่อนหลงั 

3.55 0.73 มาก 4.79 0.41 มากทีQสุด  

        



	

	

199	

ตารางทีQ 4.18  (ต่อ) 

  

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

12. การชีDแจงการจดัการเรียนการสอน 

      ทีQเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

3.42 0.70 ปานกลาง 4.48 0.55 มาก  

13. การนาํความรู้ทีQไดไ้ปใชใ้น 

      ชีวติประจาํวนัได ้

3.50 0.76 มาก 4.56 0.50 มากทีQสุด  

14.การเรียนรู้เพืQอพฒันาตนเองใหเ้ป็นคน 

      มีวนิยัในตนเองอยา่งมีความสุข 

3.52 0.67 มาก 4.50 0.50 มากทีQสุด  

15. การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแล 

     ใกลชิ้ดจากครู 

4.51 0.75 มากทีQสุด 4.96 0.21 มากทีQสุด  

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

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 112 

 

จากตารางทีQ 4.18 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน ทีQมีต่อรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มีดงันีD  

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ โดย

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู (X=4.51) รองลงมา 

คือ พฤติกรรมทีQพึงประสงคข์องนกัเรียนเพิQมขึDน (X=3.65) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การจดั

โครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา (X=3.21) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ โดย

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู (X=4.96) รองลงมา 

คือ การซืDอของต่อแถวเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั (X=4.79) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การจดั

โครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา (X=4.17) 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 กบัครัD งทีQ 2 

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

    ในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 และหลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การประชุมชีDแจงแนวทางการ 

    เสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน 

3.80 0.80 มาก 3.84 0.78 มาก  

2. การจดัการเรียนการสอนของครู 3.41 0.68 ปานกลาง 3.89 0.79 มาก  

3. การจดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา 3.55 0.70 มาก 4.55 0.50 มากทีQสุด  

4. บุตรหลานไหวก่้อนมาโรงเรียนและ 

    กลบัจากโรงเรียน 

3.51 0.55 มาก 4.60 0.49 มากทีQสุด  

5. บุตรหลานตืQนเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ 3.58 0.62 มาก 4.68 0.47 มากทีQสุด  

6. บุตรหลานช่วยทาํงานบา้นทีQทุกอยา่ง 

    ทีQสามารถทาํได ้เช่น กวาดบา้น ถูบา้น 

    ลา้งชาม ฯลฯ 

3.31 0.71 ปานกลาง 4.49 0.50 มาก  

7. บุตรหลานรู้จกัการรอคอย การซืDอของ 

    เรียงตามลาํดบัก่อนหลงั 

3.32 0.60 ปานกลาง 4.46 0.50 มาก  

8. บุตรหลานเอาใจใส่รับผดิชอบ 

    ในการเรียน 

3.26 0.60 ปานกลาง 4.44 0.52 มาก  

9. บุตรหลานดูแลเอาใจใส่สุขภาพของ 

    ตนเอง 

3.41 0.60 ปานกลาง 4.28 0.59 มาก  

10. บุตรหลานพดูสุภาพ ไม่กา้วร้าว 3.64 0.83 มาก 4.56 0.50 มากทีQสุด  

11. บุตรหลานเคารพเชืQอฟังผูป้กครอง 3.53 0.72 มาก 4.49 0.50 มาก  

12. บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของ 

      โรงเรียนทุกครัD ง 

4.51 0.50 มากทีQสุด 4.58 0.50 มากทีQสุด  

13. การมีส่วนร่วมกาํหนดปัญหาวนิยัของ 

      บุตรหลาน 

3.52 0.73 มาก 4.35 0.48 มาก  

รวม 3.56 0.66 มาก 4.40 0.55 มาก -17.087* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 84 

 

จากตารางทีQ 4.19 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง ทีQมีต่อรูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา มีดงันีD  
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 พบวา่ 

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

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัD ง (X=4.51) รองลงมา คือ 

การประชุมชีDแจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน (X=3.80) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ 

บุตรหลานเอาใจใส่รับผดิชอบในการเรียน (X=3.26) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 2 พบวา่ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.40) เมืQอพิจารณาเป็นรายการพบวา่ มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.84- 4.68 

รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด คือ บุตรหลานตืQนเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ (X=4.68) รองลงมา คือ บุตรหลาน

ไหวก่้อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียน (X=4.60) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ การประชุม

ชีDแจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน (X=3.84) 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัจากการใชรู้ปแบบครัD งทีQ 1 กบัครัD ง 

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

 

ตารางทีQ  4.20  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน  ทีQมีต่อ 

      รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบครัD งทีQ1 และหลงัการใชรู้ปแบบ 

     ครัD งทีQ 2 

 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

1. การรับทราบแผนการดาํเนินงาน 

    การเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

    นกัเรียน 

3.57 0.53 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ 

    ดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียน 

4.00 0.00 มาก 4.86 0.38 มากทีQสุด  

3. นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้Qนได ้

    ถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

3.00 0.00 ปานกลาง 3.57 0.53 มาก  

4. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน 3.29 0.76 ปานกลาง 3.57 0.53 มาก  

5. การเดินแถวของนกัเรียนเป็นระเบียบ 

    เรียบร้อย 

3.57 0.53 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

6. ความมุ่งมัQน ตัDงใจของผูบ้ริหาร และครู 3.57 0.79 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

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

 
 

รายการ 
หลงัการใช้ครัIงที$ 1 หลงัการใช้ครัIงที$ 2 

t  

X  S.D ความหมาย 
 

X  S.D ความหมาย 

8. ระบบการนิเทศติดตามการดาํเนินงาน 

    การเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียน 

3.57 0.53 มาก 3.86 0.38 มาก  

9. การนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุง พฒันา 

    การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั 

4.43 0.53 มาก 4.57 0.53 มากทีQสุด  

10. การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั 

      นกัเรียนมีประสิทธิภาพ 

4.43 0.53 มาก 4.57 0.79 มากทีQสุด  

รวม 3.71 0.50 มาก 4.33 0.53 มาก -7.411* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีQระดบั .05 

P <. 05 df = 6 
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลงัจากการ 

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

มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.00 - 4.43 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การนาํผลมาใชใ้นการ

ปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั และการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนมี

ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=4.43) รองลงมา คือ ระบบการนิเทศติดตามการดาํเนินงานการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน (X=4.14) ส่วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยต ํQาสุด คือ นกัเรียนแสดงความ

เคารพต่อผูอื้Qนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย (X=3.00) 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลงัจากการ 

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

มีค่าเฉลีQยอยูร่ะหวา่ง 3.57 - 4.86 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนิน 

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

แสดงความเคารพต่อผูอื้Qนถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย และนกัเรียนมีความรับผดิชอบในการ

เรียน มีค่าเฉลีQยเท่ากนั (X=3.57) 
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลงัจากการ

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

;P<. 05) 


