
	

	

บทที$ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัครั* งนี* มี วตัถุประสงค์เพื$อ สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เปรียบเทียบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเองของนกัเรียน 3 ดา้น คือ การแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดัระเบียบแถว 

เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบดว้ย นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน

โรงเรียนทรัพยท์ว ีจาํนวน 219 คน 

วธีิดาํเนินการ คือ การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา จากนั*นไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ปรากฏวา่ ไดโ้ครงสร้างรูปแบบทีPมีองคป์ระกอบสาํคญั 4 ขั*นตอน ไดแ้ก่ 

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

ทีP 4 การประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวฒิุ ผลการตรวจสอบ 

พบวา่ มีความเหมาะสมอยใูนระดบัมาก และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีPสุด นาํรูปแบบทีP

พฒันาแลว้มาใชก้บันกัเรียนและครูโรงเรียนทรัพยท์ว ีตั*งแต่ชั*นประถมศึกษาปีทีP 1 - ชั*นมธัยมศึกษาปี

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

2561 ซึP งเป็นนกัเรียนกลุ่มเดียวกนั เป็นเวลา 2 ปี ดาํเนินการตรวจสอบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเอง ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปีละ 1 ครั* ง โดยใชเ้ครืPองมือทีPผูว้จิยั

สร้างขึ*นเช่นเดียวกนัทั*ง 2 ครั* ง แลว้นาํผลมาวเิคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง โดยการทดสอบ

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

ครูและนกัเรียนทุกคน ไดรั้บการพฒันาดว้ยการปฏิบติัตามรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

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

ฉบบัทีP 1 แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของนกัเรียน จาํนวน 7 ขอ้ ฉบบัทีP 2 แบบสาํรวจความ

ตอ้งการจาํเป็นของผูป้กครอง จาํนวน 10 ขอ้ ฉบบัทีP 3 แบบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นของครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน จาํนวน 10 ขอ้ ฉบบัทีP 4 แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีวนิยัของ

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

ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการลงมือปฏิบติั และดา้นการประเมินผล จาํนวน 28 ขอ้ ฉบบัทีP 6  

แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน จาํนวน 15 ขอ้ ฉบบัทีP 7 แบบสอบถามความพงึพอใจของ

ผูป้กครอง จาํนวน 13 ขอ้ ฉบบัทีP 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*น 

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

ระยะทีP 1 เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นก่อนการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเอง ระยะทีP 2 เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสงัเกต แบบสอบถาม การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเอง หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองแลว้ ในปีการศึกษา 2560 และระยะทีP 3 เกบ็

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสงัเกต แบบสอบถาม หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองแลว้ ในปี

การศึกษา 2561 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ทั*งในระยะทีP 2 

และ 3 ใชเ้ครืPองมือและวธีิการเดียวกนั 

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

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

แบบไม่อิสระ หาค่าสมัประสิทธิX สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั สถิติทีPใชห้าค่าคุณภาพเครืPองมือ ไดแ้ก่ หา

ค่าความตรงตามสูตร IOC และหาค่าความเทีPยงตามสูตร แอลฟา (α)  ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี*  

 

สรุปผลการวจิยั 

 

1. ผลการสํารวจความต้องการจาํเป็น สําหรับการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิย 

ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา สรุปได้ดงันีO 

ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นโดยภาพรวม    พบวา่    อยูใ่นระดบัมาก   และเมืPอ 

พิจารณาเป็นรายการ พบวา่ ความตอ้งการจาํเป็นตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั*นพื*นฐาน มีค่าเฉลีPยสูงสุด รองลงมา คือ ความตอ้งการจาํเป็นตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 

ส่วนความตอ้งการจาํเป็นตามความคิดเห็นของนกัเรียน มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ซึP งทุกรายการผา่นเกณฑก์าร

สาํรวจและผลการสาํรวจ พบวา่ ตอ้งการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

  

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทว ีตาม 

แนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา สรุปได้ดงันีO 
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ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ตามแนวทางพระราช

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปรากฏวา่ ในรูปแบบมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ขั*นตอน ทีPมีความเชืPอมโยง

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

4) การประเมินผล โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมทุกขั*นตอน ไดรู้ปแบบการดาํเนินงานทีPสอดคลอ้งและ

ต่อเนืPองกนัเป็นวฏัจกัร และส่งผลร่วมกนัต่อการพฒันาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วทีั*ง 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ซึP งไดรั้บการ

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองจาก

ผูท้รงคุณวฒิุ ผลการตรวจสอบ โดยภาพรวม พบวา่ ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และความเป็น 

ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีPสุด และเมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุดของความ

เหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบยอ่ยมีความเชืPอมโยงต่อเนืPอง และรูปแบบสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดจ้ริง ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุดทั*งความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ คือ รูปแบบมี

ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์

 

3. ผลการเปรียบเทยีบการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน 

ทรัพย์ทว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความ

รับผดิชอบ และด้านการจดัระเบียบแถว 

3.1 ผลการเปรียบเทยีบ ด้านการแสดงความเคารพ  

ผลการประเมินครั* งทีP 1  โดยภาพรวม   พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ ไหวพ้ระ ผูที้Pเคารพ บุคคลทัPวไปถูกตอ้งตามวฒันธรรม

ไทย รองลงมา คือ ไหวค้รูและกล่าว “สวสัดีค่ะ/ครับ” เมืPอเจอครูนอกบริเวณโรงเรียน ส่วนรายการทีPมี

ค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ เชืPอฟังและปฏิบติัตามคาํสัPงสอนของครู 

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เมืPอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู รอง 

ลงมา คือ เมืPอรับของจากผูใ้หญ่ไหวพ้ร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ 

พดูจาสุภาพกบัครู พอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ 

ผลการเปรียบเทียบ  พบวา่  ดา้นการแสดงความเคารพ หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2  

มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

3.2 ผลการเปรียบเทยีบ ด้านความรับผดิชอบ  

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

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

ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ไม่เคยขาดเรียนยกเวน้กรณีเจบ็ป่วย 

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง  

รองลงมา คือ เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั* ง ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ช่วยทาํงานบา้น 

เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งชาม ฯลฯ  

ผลการเปรียบเทียบ  พบวา่ ดา้นความรับผดิชอบ  หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  2  มีค่า 

เฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

3.3 ผลการเปรียบเทยีบ ด้านการจดัระเบียบแถว 

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เดินแถวกลบับา้นเป็นระเบียบเรียบร้อย รองลงมือ คือ เดิน

แถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวนั ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ไม่พดูคุย 

หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว 

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็น

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหาร

กลางวนั รองลงมา คือ ส่งงานครูต่อแถวตามลาํดบัก่อนหลงั ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ ไม่

พดูคุย หยอกลอ้ ขณะเขา้แถว  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มีค่า 

เฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

4. ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัOนพืOนฐาน ตามลาํดบัดงันีO  

 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครูใน 4 องค์ประกอบ ดงันีO 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านความตระหนัก 

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุดมี 2 รายการ คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

จาํเป็นของครู และการแลกเปลีPยนเรียนรู้ ร่วมทบทวนการดาํเนินงานในรูปแบบ PLC รองลงมา คือ 

การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีPยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ 

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

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การกาํหนดเป้าประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของครู 

รองลงมา คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกีPยวกบัความสาํคญัของวนิยัแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง ส่วนรายการทีPมี

ค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การกาํหนดปัญหาวนิยันกัเรียนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

ผลการเปรียบเทียบพบวา่ ความพึงพอใจของครูดา้นความตระหนกั หลงัการใชรู้ปแบบ

ครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05  

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านการบริหารจดัการ 

ผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีPผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

รองลงมา คือ การกาํหนดโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาในการดาํเนินการ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด 

คือ การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีPเอื*อต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง  

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การกาํหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีPผูเ้รียน

เป็นสาํคญั และการชี*แจงนกัเรียนเกีPยวกบัการจดัการเรียนการสอน และการทาํโครงงาน รองลงมา มี  

2 รายการ คือ การพฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบก่อนมอบหมายงานใหป้ฏิบติั และการกาํหนดโครงการ/

กิจกรรม ระยะเวลาในการดาํเนินการ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทีP

เอื*อต่อการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของครู ดา้นการบริหารจดัการ หลงัการใช้

รูปแบบครั* งทีP 2 พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05  

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านการลงมือปฏบิัต ิ

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การสอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รองลงมา คือ บรรยากาศของความรักความอบอุ่น ดูแลช่วยเหลือดว้ยกลัยาณมิตร   

ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด มี 3 รายการ คือ การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

การทบทวนพดูคุยเรืPองเมืPอจบแต่ละกิจกรรมยอ่ยในรูปแบบ AAR (After Action Review) และการ

นิเทศติดตามการดาํเนินงาน  

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การจดัโครงการ/กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา รองลงมา คือ การ

สอนวนิยัโดยบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด 

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

รูปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของครู ด้านการประเมนิผล 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมืPอพิจารณาเป็น

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 4 รายการ คือ การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ การ

ประเมินผลระดบัโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน และการสรุปผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง รองลงมา คือ การนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงการ

ดาํเนินงานใหเ้หมาะสมยิPงขึ*น  ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด มี 2 รายการ คือ การประเมินผลก่อนการ

ใชรู้ปแบบ และการประเมินผลระหวา่งการใชรู้ปแบบ มีค่าเฉลีPยเท่ากนั  

ผลการประเมินครั* งทีP  2 โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีและรายงานผลแก่ผูเ้กีPยวขอ้ง

รองลงมา คือ การประเมินผลหลงัการใชรู้ปแบบ  ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การประเมินผล

ภาพรวมของโรงเรียน  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของครู ดา้นการประเมินผล หลงัการใช ้

รูปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

สรุปผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของครูในการใช้รูปแบบ 

สรุปผลการประเมินครั* งทีP 1 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การบริหารจดัการ รองลงมา คือ ความตระหนกั ส่วน

รายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การประเมินผล 

สรุปผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็น 

รายการ พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 2 รายการ คือ ความตระหนกั และการลงมือปฏิบติั รองลง

มือ คือ การบริหารจดัการ ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การประเมินผล 

สรุปผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครู หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPย

เพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของนักเรียน 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ ดูแลใกลชิ้ดจากครู รองลงมา  

คือ พฤติกรรมทีPพึงประสงคข์องนกัเรียนเพิPมขึ*น ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การจดัโครงการ/

กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา  
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ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็น

รายการพบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ การไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือดูแลใกลชิ้ดจากครู รองลงมา 

คือ การซื*อของต่อแถวเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด คือ การจดัโครงการ/

กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขา  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียน หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มี

ค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของผู้ปกครอง 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั* ง รองลงมา คือ 

การประชุมชี*แจงแนวทางการเสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุดคือบุตรหลาน

เอาใจใส่รับผดิชอบในการเรียน  

ผลการประเมินครั* งทีP 2 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ บุตรหลานตืPนเชา้มาทนัโรงเรียนเขา้ รองลงมา คือ บุตรหลานไหว้

ก่อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียน ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุดคือ การประชุมชี*แจงแนวทางการ

เสริมสร้างวนิยัของโรงเรียน  

ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครอง หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มี

ค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

	
ผลการเปรียบเทยีบ ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐาน 

ผลการประเมินครั* งทีP  1  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

 พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด มี 2 รายการ คือ การนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน

การเสริมสร้างวนิยั การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยันกัเรียนมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ระบบการ

นิเทศติดตามการดาํเนินงาน การเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน    ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด 

คือ นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้Pนไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย  

ผลการประเมินครั* งทีP  2  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมืPอพิจารณาเป็นรายการ 

พบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยั

นกัเรียน ส่วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยต ํPาสุด มี 3 รายการ คือ นกัเรียนแสดงความเคารพต่อผูอื้Pนถูกตอ้ง

เหมาะสมตามวฒันธรรมไทย นกัเรียนมีความรับผดิชอบในการเรียน และระบบการนิเทศติดตามการ

ดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน  
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ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 

 หลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 

 

การอภปิรายผล 

 

 การวจิยั การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ครั* งนี*  มีขอ้คน้พบและประเดน็ในการอภิปราย 

ตามลาํดบั ดงันี*  

 

1. จากผลการวจิยัที$พบว่า การสํารวจความต้องการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริม 

สร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และผา่นเกณฑก์ารสาํรวจทุกรายการ ผลการสาํรวจพบวา่ นกัเรียน 

ผูป้กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ 

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

สถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบลจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 

ความตอ้งการและความจาํเป็นในการพฒันาวนิยันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก โดยครู นกัเรียน ผูป้กครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความปรารถนาร่วมกนัในการพฒันาวนิยันกัเรียน และพร้อมกาํหนด 

ทิศทางการดาํเนินการพฒันาวนิยันกัเรียน และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เบญญาภา หลวงราช 

(2560 : 127-129) ไดว้จิยัเรืPองปัจจยัทีPส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาส  

ทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ แนวทางการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน 

พอ่แม่ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการร่วมกนัพฒันาวนิยัในตนเอง นกัเรียนตอ้งตระหนกั 

และเห็นความสาํคญัในการพฒันาวนิยัในตนเอง 

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

ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนทรัพยท์ว ี

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะนกัเรียน ผูป้กครอง  

ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ไดร่้วมกนัศึกษาสภาพความมีวนิยัของนกัเรียน พบวา่ 

นกัเรียนยงัขาดความมีวนิยัในตนเองอยูม่าก ทั*งดา้นการแสดงความเคารพ ความรับผดิชอบ และการจดั

ระเบียบแถว ดว้ยความความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการมีวนิยั ตลอดจนประโยชนข์องการ

มีวนิยั จึงร่วมกนัหาแนวทางในแกไ้ขปัญหา การกาํหนดวนิยัเป้าหมาย พฤติกรรมทีPพึงประสงคแ์ละไม่

พึงประสงคร่์วมกนั ซึP งสามารถสรุปแนวทางทีPตอ้งการใหโ้รงเรียนดาํเนินการเพืPอเสริมสร้างวนิยัของ 
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นกัเรียน ไดแ้ก่ กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขาทีPสอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนั โครงงานนกัเรียน การ 

บูรณาการเรียนการสอนทีPเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ภายใตบ้รรยากาศทีPอบอุ่น และครูเป็นแบบอยา่งทีPดี 

สอดคลอ้งกบัรายงานการประชุมผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว(ี2560 : 57) ทีPบนัทึกวา่โรงเรียน

ควรมีแนวทาง วธีิการ หรือกิจกรรม ทีPเสริมสร้างและพฒันาวนิยัในตนเองของนกัเรียนทีPชดัเจนและ

ต่อเนืPอง ดงันั*นเพืPอใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเองจึงจาํเป็นทีPจะตอ้งพฒันารูปแบบ เพืPอเสริมสร้างวนิยัใน

ตนเองของนกัเรียนดว้ยการบริหารจดัการทีPทุกฝ่ายทีPเกีPยวขอ้งมีส่วนร่วม 

 

2. จากผลการวจิยัการพฒันารูปแบบที$พบว่า   ความเหมาะสมและความเป็นไปได้   ของ 

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา ในประเดน็ ชืPอของรูปแบบ โครงสร้าง องคป์ระกอบ ความเชืPอมโยงต่อเนืPองของ

รูปแบบยอ่ย ความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ เนื*อหา ภาษาทีPใช ้ มีความกระชบัรัดกมุ การนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

และประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก และมีความความเป็นไป

ไดใ้นระดบัมากทีPสุด สอดคลอ้งกบั Keeves (1988 : 560) ทีPกล่าวถึงคุณลกัษณะของรูปแบบทีPดี 

วา่ ควรประกอบดว้ยความสมัพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (Structure Relationship) มากกวา่ความสมัพนัธ์ทีP

เกีPยวขอ้งกนัแบบทัPวไป (Associative Relationship) ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีPจะเกิดขึ*น 

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสงัเกต ทดสอบรูปแบบพื*นฐานจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์นาํมาใชอ้ภิปราย

ปรากฏการณ์ได ้ โดยตอ้งระบุหรือชี*ใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรืPองทีPศึกษา ซึP งสอดคลอ้งกบักอง

วจิยัทางการศึกษา (2545 : 99-106) ทีPไดก้ล่าวถึงรูปแบบในการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน

วา่ โรงเรียนจะตอ้งกาํหนดนโยบายการพฒันาดา้นวนิยัในตนเองของนกัเรียนใหช้ดัเจน การประชุม

ชี*แจงสร้างความเขา้ใจ วตัถุประสงค ์ ความสาํคญั และประโยชนข์องการพฒันาความมีวนิยัในตนเอง

ของนกัเรียน นกัเรียนทุกคนปฏิบติัร่วมกนั รวมถึงการกาํหนดกิจกรรมการพฒันาดา้นวนิยัทีPมีความ

หลากหลายอยา่งเป็นระบบ ต่อเนืPอง และทัPวถึงนกัเรียนทุกคน การแต่งตั*งคณะกรรมการรับผดิชอบ 

นิเทศติดตาม ประเมินผลในหลายรูปแบบ และสรุปผล และสอดคลอ้งกบั บุญชม ศรีสะอาด (2560 : 

104-106) ทีPกล่าวถึง การสร้างหรือการพฒันารูปแบบวา่ เป็นขั*นตอนทีPผูว้จิยัตอ้งศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี 

และแนวความคิดรูปแบบทีPมีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ในเรืPองเดียวกนัหรือเรืPองอืPน ๆ  และผลการวจิยัทีPเกีPยวขอ้ง  

การวเิคราะห์สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ  จะช่วยใหส้ามารถกาํหนดองคป์ระกอบภายในรูปแบบ  รวมทั*ง

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบนั*น และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิพนธ์ หลกัทรัพย ์

(2558 : 260-266) ไดว้จิยัเรืPอง รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรียนโดยใชห้ลกั

ไตรสิกขา ในสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษาประถมศึกษา พบวา่ การสร้าง

รูปแบบเป็นกระบวนการทีPมีความเชืPอมโยงกนัมี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์หลกัการ ระบบ

และกลไกวธีิดาํเนินการ แนวการประเมิน และเงืPอนไขความสาํเร็จ  
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ทั*งนี*     ผลจากการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียน 

ทรัพยท์ว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ของผูท้รงคุณวฒิุเป็นเช่นนี*  น่าจะเป็นผลมา

จากผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เขา้ใจปัญหา

โดยการศึกษารวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และปัจจยัทีPส่งผลต่อการเกิดปัญหาวนิยั ทั*งของตวันกัเรียนเอง  

ครู ผูป้กครอง และชุมชน เพืPอเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาอยา่งแทจ้ริง และเขา้ถึงปัญหาโดยผูว้จิยัได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีPเกีPยวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา แนวคิดเกีPยวกบัแนวทางการเสริมสร้างวนิยั 

และผลการวจิยัต่าง ๆ ความเป็นไปไดใ้นการนาํมาประยกุตใ์ช ้จากการศึกษาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงกาํหนด 

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

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

เกีPยวเนืPองซึPงกนัและกนั ทีPจะส่งผลต่อการพฒันาวนิยันกัเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมและย ัPงยนื สอดคลอ้งกบั 

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

กล่าววา่ แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในการพฒันาสถานศึกษาวา่ เป็นกระบวนการทีP

นอ้มนาํหลกัคิดตามแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลทีP 9 ร่วมกบัหลกัการ

ทางพทุธศาสนา หลกัการของการบริหารในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความย ัPงยนืโดยมีเป้าหมายอยูที่P

คุณภาพของผูเ้รียน  

 

3. จากผลการวจิยั การใช้รูปแบบการเสริมสร้างวนัิยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน 

ทรัพย์ทว ีตามแนวทางพระราชดาํรัส เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ด้านวนัิย 3 ด้าน คือ ด้านการแสดงความ

เคารพ ด้านความรับผดิชอบ และด้านการจดัระเบียบแถว  

ผลการวจิยัทีPพบวา่ การมีวนิยัของนกัเรียน ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความ 

รับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้ มีพฒันาการสูงขึ*นอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ทุกดา้น  ซึP งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ 1 - 3  หลงัจากการใช้

รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเองในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ ในปีการศึกษา 

2560  อภปิรายแต่ละด้านได้ดงันีO 

 

3.1 ด้านการแสดงความเคารพ    

ผลการเปรียบเทียบหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 1  และหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  2  

พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 เมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการ 

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

จากผูใ้หญ่ ไหวพ้ร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ไหวผู้ที้Pเคารพดว้ยการประนมมือคอ้มศีรษะลง หวัแม่

มือจรดปลายจมูก ไหวพ้ระ ผูที้Pเคารพ บุคคลทัPวไปไดถู้กตอ้งตามวฒันธรรมไทย นัPงสมาธิ ทาํจิตใจ 

ใหส้งบก่อนเขา้เรียน เมืPอเขา้/ออกหอ้งเรียนไหวแ้ละกล่าวขออนุญาตครู การแสดงความเคารพของ

นกัเรียนเป็นพฤติกรรมทีPแสดงออกต่อครู พอ่แม่ ผูป้กครอง ผูใ้หญ่ และบุคคลรอบขา้ง จึงเป็นหนา้ทีP

ของครู พอ่แม่ ผูป้กครองทีPจะตอ้งร่วมมืออบรมสัPงสอนเสริมสร้างใหน้กัเรียนไดแ้สดงความเคารพทีP

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

ต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันนทบุรี 

สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบวา่ ปัจจยัทีPส่งผลต่อการมีวนิยัของนกัเรียน

คือ การปฏิบติัตนของครู ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และการอบรมเลี*ยงดูของพอ่แม่ผูป้กครอง และ

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

วจิยัเชิงปฏิบติัการพฒันาวนิยันกัเรียน โรงเรียนบา้นกดุจาน สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา่ การใชแ้นวทางในการพฒันาวนิยันกัเรียน 2 แนวทาง คือ 1) การจดั

กิจกรรมพฒันาวนิยันกัเรียนประกอบดว้ย 4 กิจกรรม คือ การเยีPยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมอบรม

นกัเรียนหนา้เสาธง กิจกรรมการยนืรับ-ส่งนกัเรียน กิจกรรมโฮมรูม 2) การนิเทศภายใน ทาํใหก้าร

พฒันาวนิยันกัเรียนดา้นการทาํความเคารพ ไดแ้ก่ การไม่แสดงความเคารพครู ผูป้กครอง ผูม้าเยีPยม

โรงเรียน มีพฤติกรรมดีขึ*นมาก และนกัเรียนเห็นความสาํคญัของทาํความเคารพ และสอดคลอ้งกบั

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

นกัเรียน โรงเรียนบา้นผอื สงักดัสาํนกังานเขตพื*นทีPการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา่  

การเสริมสร้างวนิยันกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอบรมคุณธรรม กิจกรรมนกัเรียนตน้แบบ มีผลทาํให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นการทาํความเคารพดีขึ*น  

ทั*งนี*  จากการทีPนกัเรียนมีวนิยัในตนเองดา้นการแสดงความเคารพดีขึ*น อาจเป็น

เพราะนกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของการแสดงความเคารพทีPถูกตอ้งและเหมาะสมจาก 

การสอนของครูทีPสอนโดยตรง และสอดแทรกเรืPองการแสดงความเคารพทั*งความรู้และการปฏิบติัจริง

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา คือ ขัOนศีล การควบคุมนกัเรียนให้

อยูใ่นระเบียบวนิยัทั*งกายและวาจา ในกิจกรรมประจาํวนั เช่น การอบรมหนา้เสาธง กิจกรรมไหว ้

สวยรวยยิ*ม กิจกรรมไปมาลาไหว ้ กิจกรรมชืPนชมคนดี กิจกรรมบนัทึกความดี เป็นตน้ ขัOนสมาธิ  

การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิดใหแ้น่วแน่ ในกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมนัPงสมาธิก่อน 

เขา้เรียน  ขัOนปัญญา ใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิPงต่าง ๆ  ในกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่  กิจกรรม 

โฮมรูม กิจกรรมคิดอยา่งมีเหตุผล เนืPองจากการแสดงความเคารพเป็นพฤติกรรมทีPแสดงออกเมืPอพบ
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เจอผูที้Pเคารพ เช่น ครู พอ่แม่ ผูใ้หญ่ ดงันั*นหากนกัเรียนมีพฤติกรรมการแสดงความเคารพทีPไม่ถูกตอ้ง

และเหมาะสม จึงสามารถใหค้าํแนะนาํบอกกล่าวไดท้นัที การติดตามประเมินผลพฤติกรรมจึงทาํได้

อยา่งใกลชิ้ดและต่อเนืPอง นอกจากนี*การยกยอ่งชมเชยดว้ยวาจาทุกครั* งทีPนกัเรียนแสดงความเคารพได้

ถูกตอ้งเหมาะสม และการใหเ้ป็นแบบอยา่งทีPดีแก่ผูอื้Pน เป็นแรงเสริมสาํคญัทีPทาํใหน้กัเรียนไดแ้สดง

พฤติกรรมการแสดงความเคารพอยา่งต่อเนืPอง   จากผลการวจิยัดา้นการแสดงความเคารพ ในภาพรวม 

จะสงัเกตเห็นไดว้า่ การไหว ้ เป็นพฤติกรรมทีPนกัเรียนทาํไดดี้ขึ*นมากทีPสุด  ทั*งนี*  นอกจากเป็นเพราะ

กิจกรรมต่าง ๆ  ทีPโรงเรียนจดัขึ*นแลว้  ส่วนหนึPงอาจเป็นเพราะการไหว ้ เป็นวฒันธรรมไทยทีPนกัเรียน

สามารถเห็นไดท้ัPวไปในชีวติประจาํวนัทั*งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จึงทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้

และปฏิบติั สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ทีPกล่าวถึงการ

เสริมสร้างวนิยัดา้นการแสดงความเคารพวา่ การใชว้ฒันธรรมในสงัคม เป็นแนวปฏิบติัผสมผสานกบั

หลกัการ ทาํใหเ้ป็นพฤติกรรมทีPเคยชิน เช่น การทาํความเคารพดว้ยการไหวเ้มืPอพบผูใ้หญ่ เป็นสิPงทีPเขา

ทาํไดง่้าย เป็นวฒันธรรมไทยทีPเดก็ไดเ้ห็นแบบอยา่งทีPดีอยูเ่สมอ ดงันั*น การไหวจึ้งง่ายต่อการปฏิบติั 

3.2 ด้านความรับผดิชอบ    

ผลการเปรียบเทียบหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  1  และหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2  

พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 เมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการ 

ทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามทีPโรงเรียนกาํหนดในแต่ละวนั รับผดิชอบต่อหนา้ทีPทีP

ไดรั้บมอบหมาย ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง เขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ทุกครั* ง ดูแลและช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงเรียน ชั*นเรียน ประพฤติตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของ

โรงเรียน เขา้เรียนตามตารางและตามทีPครูนดัหมาย เคารพเชืPอฟังผูป้กครองและปฏิบติัตาม สอดคลอ้ง

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

ตอ้งมีลกัษณะ 3 ประการ คือ 1) กฎตอ้งสมเหตุสมผลเป็นสิPงทีPดี เป็นไปได ้ และเป็นเรืPองทีPเดก็ทาํได ้

ในระดบัอายขุองเขา 2) กฎตอ้งถูกตอ้งชดัเจน ไม่คลุมเครือ อยา่ใหมี้ขอ้สงสยั 3) กฎตอ้งบงัคบัได ้ 

ทาํผดิตอ้งลงโทษจริงจงั ทาํอยา่งต่อเนืPองและสมํPาเสมอ ซึP งสอดคลอ้งกบั Jet (2005 : unpage) ไดว้จิยั

เกีPยวกบัวธีิการสร้างวนิยัแก่เดก็ พบวา่ การตั*งกฎสาํหรับเดก็จะตอ้งใหเ้หตุผลและบทลงโทษใหเ้ดก็ได้

เขา้ใจชดัเจน สอนใหเ้ดก็เรียนรู้และเขา้ใจถึงผลกระทบของการแสดงพฤติกรรมทีPไม่มีวนิยัของตนเอง 

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

ไดว้จิยัเรืPอง การพฒันาความมีวนิยัในตนเองดว้ยหลกัไตรสิกขา กรณีศึกษานกัเรียนชั*นประถมศึกษา

สงักดัเขตพื*นทีPการศึกษาจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ผูเ้รียนมีวนิยัในตนเองเพิPมมากขึ*น ทั*งวนิยัในการ

ปฏิบติัภารกิจในชีวติประจาํวนั วนิยัในการรักษาศีล วนิยัในเรืPองความตรงต่อเวลา วนิยัในการรายงาน

ตนเองอยา่งซืPอสตัย ์ 
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ทั*งนี*  จากการทีPนกัเรียนมีวนิยัในตนเองดา้นความรับผดิชอบดีขึ*น อาจเป็นเพราะ

นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของความรับผดิชอบในตนเองและรับผดิชอบต่อสงัคม จาก 

การสอนของครูทีPสอนโดยตรง และสอดแทรกเรืPองความรับผดิชอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดขอ้ตกลงต่างๆ  เช่น ขอ้ตกลงในชั*นเรียน การกาํหนดผูรั้บผดิชอบเวรประจาํวนั 

การกาํหนดวธีิการลงโทษนกัเรียนทีPทาํผดิขาดความรับผดิชอบดว้ยการตดัคะแนนความประพฤติ การ

กาํหนดกฎเกณฑข์อ้บงัคบักฎระเบียบของโรงเรียนทีPชดัเจนนกัเรียนเขา้ใจถึงเหตุและผลของการตั*งกฎ 

เช่น การแต่งกายตามวนัทีPกาํหนด การแต่งชุดนกัเรียนถูกตอ้งตามระเบียบ เป็นตน้ การจดักิจกรรม

เรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา คือ ขัOนศีล การควบคุมนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัทั*งกายและวาจา ใน

กิจกรรมประจาํวนั  เช่น กิจกรรมอบรมหนา้เสาธง กิจกรรมจิตอาสาประจาํวนั กิจกรรมชืPนชมคนดี 

กิจกรรมของหายแลว้ไดคื้น กิจกรรมออมทรัพยใ์นชั*นเรียน เป็นตน้ ในกิจกรรมประจาํสปัดาห์ เช่น 

กิจกรรมแต่งกายดว้ยผา้ไทย กิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน ์ กิจกรรมตลาดนดัโรงเรียน เป็นตน้ 

ขัOนสมาธิ การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิดใหแ้น่วแน่ ในกิจกรรมประจาํวนั เช่น กิจกรรมไหวพ้ระ

สวดมนต ์ กิจกรรมนัPงสมาธิก่อนเขา้เรียน เป็นตน้ ขัOนปัญญา ใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิPงต่างๆ 

ในกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมพีPสอนดูแลนอ้ง เป็นตน้ ในกิจกรรมประจาํ

สปัดาห์ ไดแ้ก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมสภานกัเรียน ในกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม กิจกรรมเขา้ค่ายวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ และจากผลการวจิยัดา้นความรับผดิชอบในภาพรวม 

เมืPอพิจารณาในแต่ละรายการจะพบวา่ รายการทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ ไม่เคยมาโรงเรียนสาย ไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมหนา้เสาธง มีค่าเฉลีPย 4.95 ทีPเป็นเช่นนี* เพราะ การจดัทาํโครงงานเสริมสร้างวนิยัโดยนกัเรียน

ระดบัชั*นมธัยมศึกษา ซึP งเป็นนกัเรียนส่วนใหญ่ทีPมาโรงเรียนสาย ไดร่้วมกนักาํหนดหวัขอ้โครงงาน 

“การมาโรงเรียนสาย” เป็นปัญหาเป้าหมายทีPจาํเป็นตอ้งแกไ้ข การกาํหนดปัญหาวนิยัทีPไดม้าจากการ

วเิคราะห์ หาสาเหตุ วธีิการแกไ้ขในรูปแบบของโครงงานกลุ่มดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง ทาํใหน้กัเรียน

เกิดการเรียนรู้ถึงการมีวนิยัในดา้นความรับผดิชอบ เพืPอเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ/พฤติกรรม

ทีPแสดงออกถึงการยดึมัPนในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน เห็นความสาํคญั

และพร้อมทีPจะเปลีPยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีPดีขึ*น  

3.3 ด้านการจดัระเบียบแถว    
ผลการเปรียบเทียบหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP  1  และหลงัการใชรู้ปแบบครั* งทีP 2  

พบวา่ มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 เมืPอพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการ 

ทีPมีค่าเฉลีPยสูงสุด คือ เขา้แถวยนืเรียงตามลาํดบัความสูง เขา้แถวหนา้เสาธงแยกตามชั*นเรียนเป็น

ระเบียบเรียบร้อย เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวนั หลงัรับประทานอาหาร

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

จะติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนืPองสมํPาเสมอแลว้ กิจกรรมการจดัระเบียบแถวซึPงเป็นกิจกรรมทีPทาํทุก

วนัและบ่อยครั* ง มีผลต่อความมีวนิยัของนกัเรียนดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบัสาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 27) ทีPไดก้ล่าวถึงการมีวนิยัของนกัเรียนวา่ การทีPนกัเรียน 

จะสามารถมีคุณลกัษณะของการมีวนิยัทีPพึงประสงคไ์ดน้ั*นตอ้งอาศยัความถีPของการปฏิบติัทีPสมํPาเสมอ 

และการเสริมแรงจากครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นระยะ เพืPอใหพ้ฤติกรรมวนิยัทีPพึงประสงค์

นั*นยงัคงอยู ่ และพฒันากลายเป็นอุปนิสยัทีPติดตวันกัเรียนตลอดไป และสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะ 

กรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ทีPกล่าวถึงเกีPยวกบัแนวทางการเสริมสร้างวนิยัใหก้บันกัเรียน

วา่ การทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเคยชิน โดยใหน้กัเรียนรู้เพิPม และปฏิบติัพฤติกรรมทีPดี เพืPอเป็นพื*นฐานและ

ปฏิบติัต่อเนืPองจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินทีPดี กิจกรรมตามหลกัไตรสิกขากเ็ป็นกิจกรรมสาํคญัทีPทาํ

ใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาวนิยัดว้ย ซึP งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อภิลกัษณ์ เนียมโพธิX  (2560 : 

66-67) ไดว้จิยัเรืPอง การพฒันาความมีวนิยัในตนเองดา้นการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา ของนกัเรียนชั*น

ประถมศึกษาปีทีP 5 พบวา่ นกัเรียนทีPเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขามีวนิยัในตนเองดา้น

การเรียนรู้ โดยผา่นกิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหนา้เสาธง การสอดแทรกเรืPอง

วนิยัในกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรมเยีPยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมยนืรับ-ส่งนกัเรียน กิจกรรมนัPงสมาธิก่อน

เขา้เรียน มีผลใหปั้ญหาวนิยัของนกัเรียนดา้นความรับผดิชอบต่อตนเองและการประพฤติปฏิบติัตนไม่

เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบักฎเกณฑข์องโรงเรียน การเขา้แถว ลดลง  

ทั*งนี* จากการทีPนกัเรียนมีวนิยัในตนเองดา้นการจดัระเบียบแถวดีขึ*นอาจเป็นเพราะ

นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของการจดัระเบียบแถว จากการสอนของครูทีPสอนโดยตรง 

และสอดแทรกเรืPองความรับผดิชอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนืPองจากวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว

เป็นวนิยัทีPตอ้งใชส้มาธิ มีสติในการฝึกปฏิบติั มีจิตใจทีPมัPนคงแน่วแน่กบัสิPงทีPปฏิบติัอยา่งต่อเนืPอง การ

จดักิจกรรมตามหลกัไตรสิกขาจึงเป็นกิจกรรมหลกัสาํคญั ทีPทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้สู่การปฏิบติัอยา่ง

เป็นขั*นตอน ไดแ้ก่ ขัOนศีล การควบคุมนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัทั*งกายและวาจา ในกิจกรรม

ประจาํวนั เช่น กิจกรรมเดิน/เขา้แถวหนา้เสาธง กิจกรรมฝึกระเบียบวนิยั กิจกรรมเดินเป็นแถวเขา้

หอ้งเรียน กิจกรรมเดินแถวไปโรงอาหาร กิจกรรมเขา้แถวรับอาหารและเขา้แถวซื*อของ เป็นตน้ ใน

กิจกรรมเสริม เช่น การใชแ้รงเสริม รางวลัจูงใจ เป็นตน้ ขัOนสมาธิ การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิด

ใหแ้น่วแน่ ในกิจกรรมประจาํวนั เช่น กิจกรรมนัPงสมาธิก่อนเขา้เรียน กิจกรรมรู้สึกตวัทุกชัPวโมง 

กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนตป์ระจาํวนั เป็นตน้ ขัOนปัญญา ใชส้มาธิในการทาํความเขา้ใจสิPงต่างๆ ใน

กิจกรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมการคิดอยา่งมีเหตุผล เป็นตน้ วนิยัดา้นจดัระเบียบ

แถวดูเหมือนเป็นเรืPองทีPง่าย  นกัเรียนสามารถทาํไดโ้ดยไม่ยาก  แต่จริง ๆ แลว้การจดัระเบียบแถวเป็น
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วนิยัทีPนกัเรียนตอ้งควบคุมตวัเอง ตอ้งมีสมาธิ มีสติในการปฏิบติั ไม่วา่จะอยูต่่อหนา้หรือลบัหลงั แมว้า่

กิจกรรมการจดัระเบียบแถวจะเป็นกิจกรรมทีPทาํซํ* า ๆ บ่อย ๆ ทุกวนั กไ็ม่ไดห้มายความวา่นกัเรียนจะมี

พฤติกรรมทีPดีขึ*น แต่การทีPนกัเรียนจะมีวนิยัการจดัระเบียบแถวจนเป็นพฤติกรรมเคยชินทีPดีไดน้ั*น ครู 

ผูบ้ริหาร จะตอ้งอบรมสัPงสอนติดตามเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจริงจงัสมํPาเสมอและต่อเนืPองดว้ย  

 

 การมีวนิยัของนกัเรียนดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดั

ระเบียบแถว หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้ มีพฒันาการสูงขึ*น หลงัจากการใชรู้ปแบบการเสริมสร้าง

วนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 นกัเรียนมีวนิยัสูงกวา่ ในปีการศึกษา 2560  

ทีPผลการวจิยัเป็นเช่นนี*  จึงกล่าวไดว้า่เป็นเพราะการดาํเนินงานทีPทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั*งครู ผูป้กครอง 

ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน มีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของตนเอง

ต่อการพฒันาวนิยั การมีเป้าประสงคร่์วมกนั คือ ลดพฤติกรรมทีPไม่พึงประสงค ์ เพิPมพฤติกรรมทีPพึง

ประสงค ์ ดว้ยเป้าหมายเดียวกนัยอ่มนาํไปสู่แนวทางการปฏิบติัพฒันาวนิยัทีPเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

เกิดความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของและรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึ*น 

นอกจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีPนาํมาสู่ความสาํเร็จในการพฒันาวนิยัแลว้   ยงัมี 

ปัจจยัอืPน ๆ ทีPสาํคญั คือ ความพร้อมของครู มีความรู้ความเขา้ใจเกีPยวกบัวนิยั การจดัการเรียนการสอน

ทีPเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การบูรณาการสอนวนิยัในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการสร้างบรรยากาศทีPเอื*อ

ต่อการพฒันาวนิยัใหก้บันกัเรียน การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดว้เิคราะห์ปัญหาหรือพฤติกรรมทีPไม่พึง

ประสงค ์ จากการลงมือปฏิบติัจริงดว้ยการคิด เลือกทาํ นาํเสนอ ในรูปแบบของโครงงานกลุ่ม ทาํให้

เกิดการเรียนรู้ ประพฤติปฏิบติัตน ตามขอ้ตกลงและกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน  

ปัจจยัสาํคญัอีกประการหนึPง ทีPส่งผลใหก้ารมีวนิยัของนกัเรียน ในดา้นการแสดงความ

เคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว มีพฒันาการทีPสูงขึ*น น่าจะเป็นผลมาจาก 

การจดัโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนทีPเป็นส่วนหนึPงของกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียน การดาํเนิน

โครงการ กิจกรรมเป็นไปอยา่งต่อเนืPอง มีการติดตามผลอยา่งสมํPาเสมอ ทั*งดว้ยการวา่กล่าวตกัเตือน

ดว้ยวาจา การสงัเกต และการบนัทึกพฒันาการความกา้วหนา้ ดว้ยบรรยากาศทีPอบอุ่น การจดัโครงการ

กิจกรรมทีPครูผูบ้ริหารร่วมกาํหนด โดยยงัคงกิจกรรมปกติเดิมของโรงเรียนทีPมีอยูแ่ลว้ และการเพิPมเติม

โครงการกิจกรรมทีPยดึหลกัไตรสิกขาเป็นแนวทางในการปฏิบติั  ทั*งนี*  เพราะการนาํหลกัไตรสิกขามา

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

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

กิจกรรมประจาํสปัดาห์ และกิจกรรมเสริม กิจกรรมเหล่านี*จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้เรืPองวนิยัสามารถ

นาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติสุข  
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4. จากผลการวจิยั ความพงึพอใจของครู ความพงึพอใจของนักเรียน ความพงึพอใจของ 

ผู้ปกครอง และความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐาน โดยมรีายละเอยีดของการ

อภปิรายผลตามลาํดบั ดงันีO 

 

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

การใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัในตนเอง ในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ ในปีการศึกษา 

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

สถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

พบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อการพฒันาวนิยันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้และ

การพฒันา ดา้นกระบวนการภายในและดา้นงบประมาณ นอกจากนี*การกาํหนดนโยบายของโรงเรียน

ทีPมีความชดัเจน ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของตนเองในการพฒันาวนิยัของนกัเรียน รู้และเขา้ใจ

บทบาทหนา้ทีPของตนเอง สอดคลอ้งกบั กองวจิยัทางการศึกษา (2545 : 99-106) ทีPกล่าวถึงรูปแบบการ

เสริมสร้างวนิยัวนิยัในตนเองของนกัเรียนวา่โรงเรียนตอ้งกาํหนดนโยบายชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ประชุมชี*แจงรายละเอียดใหค้รูทุกคนในโรงเรียนทราบ เขา้ใจถึงนโยบาย วตัถุประสงค ์ ความสาํคญั 

และประโยชนข์องการพฒันาความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน ดว้ยการมีส่วนร่วมในการพฒันาวนิยั

ของนกัเรียนทุกขั*นตอน นกัเรียนมีวนิยัทีPดีขึ*น เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีPวางไว ้ ทาํให ้

ครูมีความพึงพอใจสามารถปฏิบติัหนา้ทีPของตนเองในการพฒันาวนิยันกัเรียนไดอ้ยา่งมัPนใจมีความสุข 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจิราพร กาํจดัทุกข ์ (2552 : 23) ทีPไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ 

หมายถึงความรู้สึกทีPเป็นการยอมรับความรู้สึกทีPยนิดี หรือความรู้สึกชอบ ในการไดรั้บการตอบสนอง 

ตามความคาดหวงัหรือความตอ้งการทีPบุคคลนั*นไดต้ั*งไว ้เช่นเดียวกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(2549 : 38-40) ทีPกล่าวถึงปัจจยัทีPมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ วา่ กระบวนการใหบ้ริการเป็น

ส่วนทีPสาํคญัสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ประสิทธิภาพการจดัระบบการบริการเป็นขั*นตอนส่งผล

ใหเ้กิดความคล่องตวัและสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณภาพ 

 ทั*งนี*    จากการทีPครูมีความพึงพอใจในรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของ 

นกัเรียน อาจเป็นเพราะการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเองนกัเรียนของโรงเรียนทรัพยท์วเีป็น

การดาํเนินงานเป็นขั*นตอน เริPมจากสร้างความตระหนกั การบริหารจดัการ การลงมือปฏิบติั และการ

ประเมินผล โดยครูเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน หาแนวทาง เพืPอแกไ้ขปัญหาวนิยัอยา่งเป็น

รูปธรรม ดว้ยองคป์ระกอบทีPมีความชดัเจน ทั*งความเชืPอมโยงขององคป์ระกอบหลกั รายละเอียดของ
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องคป์ระกอบยอ่ย ระยะเวลาโครงการ กิจกรรม แนวทางการจดัการเรียนการสอนทีPเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั การมอบหมายหนา้ทีPความรับผดิชอบของบุคลากร การพฒันาบุคลากรเพืPอสร้างความรู้ความ

เขา้ใจเกีPยวกบัวนิยั ตลอดจนนโยบายของผูบ้ริหารทีPมีความชดัเจนปฏิบติัไดจ้ริง จึงทาํใหน้กัเรียนมี

วนิยัทีPดีขึ*นทั*งดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว 

4.2 ผลการวจิยัที$พบว่า   ความพงึพอใจของนักเรียน หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้ มี 

พฒันาการสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ซึP งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ขอ้ทีP 5 วา่ 

หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบในปีการศึกษา 

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

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการพฒันาวนิยันกัเรียน ดา้นกิจกรรมพฒันาวนิยั 

ตอบสนองความสนใจผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lanier (1993 : 1680-A) 

ทีPพบวา่ นกัเรียนทีPไดรั้บการฝึก การใหค้าํแนะนาํ และการจดัประสบการณ์ทาํงานกลุ่ม จะมีการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมทีPสูงขึ*น นอกจากนี*การจดัสภาพแวดลอ้มทีPดี บรรยากาศทีPอบอุ่น การใหค้าํแนะนาํ

ช่วยเหลือระหวา่งครูกบันกัเรียนดว้ยกลัยาณมิตรทาํใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และมีวนิยัทีPดีขึ*น 

ซึP งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ (2544 : 19-20) ทีPกล่าววา่  

การเรียนรู้ทีPจะทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขนั*นจะตอ้งสร้างบรรยากาศ ความเป็นกนัเอง ใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบั

ผูส้อน ผูเ้รียนตอ้งไดแ้สวงหาความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ  อยา่งมีความสุข เช่นเดียวกบังานวจิยั

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

นกัเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทีPพบวา่ แนวทางการพฒันา

ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียนตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มทีPดี ครูใหค้วามรักความอบอุ่น 

ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งสมํPาเสมอ เช่นเดียวกบักรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 12) ทีP

กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมความมีวนิยัในตนเองใหก้บันกัเรียน วา่ โรงเรียนจะตอ้งสร้างบรรยากาศ

ทีPมีการผอ่นคลาย ใหโ้อกาสนกัเรียนริเริPมทาํกิจกรรมอยา่งอิสระ สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีโอกาสคิด 

และตดัสินใจแกปั้ญหา อยา่งมีเหตุผล แสดงความชืPนชมใหก้าํลงัใจเมืPอนกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

 ทั*งนี*     จากการทีPนกัเรียนมีความพึงพอใจ ในรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

อาจเป็นเพราะโรงเรียนไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมทีPมีความหลากหลายตอบสนองการเรียนรู้ของนกัเรียน

ดว้ยการปฏิบติัจริง กิจกรรมกิจวตัรประจาํวนัทีPใชห้ลกัไตรสิกขาสามารถนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ การชมยกยอ่งใหก้าํลงัใจของครูดว้ยความรักความอบอุ่น และ

การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือก ไดป้ฏิบติั ไดห้าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาวนิยั ไดน้าํเสนอ ใน

รูปแบบของโครงงานกลุ่ม รวมถึงการมีสมัพนัธภาพทีPดีระหวา่งเพืPอนกบัเพืPอน ผูป้กครองและนกัเรียน
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เขา้ใจและเห็นความสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาวนิยัร่วมกนั ดว้ยการจดัการเรียนการสอนทีPเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั และสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศทีPเอื*อนี*  ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข  

4.3 ผลการวจิยัที$พบว่า  ความพงึพอใจของผู้ปกครอง  หลงัจากการใชรู้ปแบบแลว้  มี 

พฒันาการสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ซึP งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ขอ้ทีP 6 วา่ 

หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ

การเสริมสร้างวนิยัในตนเองในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบในปีการศึกษา 

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

ไดว้จิยัเรืPอง การพฒันาความมีวนิยัในตนเองดว้ยหลกัไตรสิกขา กรณีศึกษานกัเรียนชั*นประถมศึกษา

สงักดัเขตพื*นทีPการศึกษาจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองทีPมีต่อการพฒันาความมี

วนิยัของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก การเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียนทีPใหค้วามสาํคญักบัผูป้กครองไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วมส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญญาภา 

หลวงราช (2560 : 127-129) ไดว้จิยัเรืPอง ปัจจยัทีPส่งผลต่อความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียน โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทีPพบวา่ ความร่วมมือของพอ่แม่ทั*งการใหค้วามรู้

เรืPองความสาํคญัของวนิยั และการร่วมกาํหนดประเดน็ปัญหาวนิยั เป็นอีกปัจจยัหนึPงของการพฒันา 

ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ เช่นเดียวกบัแนวคิดของ ประภาพรรณ รักเลี*ยง  

(2557 : 123) ทีPกล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเกีPยวขอ้ง เขา้มามี

ส่วนร่วมตามความเหมาะสม ตั*งแต่การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมสนบัสนุน 

ร่วมประเมินผล ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมภาคภูมิใจในผลงาน  

ทั*งนี*    จากการทีPผูป้กครองมีความพึงพอใจในรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ของนกัเรียน อาจเป็นเพราะโรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัของผูป้กครองต่อการพฒันาวนิยั

นกัเรียน โดยโรงเรียนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั*นตอน จากการสร้างความรู้

ความเขา้ใจและความสาํคญัของวนิยั ผูป้กครองไดร่้วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลีPยนเรียนรู้ ร่วม

กาํหนดปัญหาวนิยัทีPเป็นปัญหา ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา และร่วม

ดาํเนินการในส่วนทีPเกีPยวขอ้ง เพืPอใหบุ้ตรหลานมีวนิยัในตนเองในดา้นการแสดงความเคารพ ดา้น

ความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ซึP งเป็นวนิยัทีPพึงมี เป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์P

จาํเป็นจะตอ้งปลูกฝังตั*งแต่เยาวว์ยั เพืPอเป็นบุคคลทีPมีวนิยั สามารถใชชี้วติร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข ดว้ยการกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและผูป้กครองทีPมีเป้าหมายเดียวกนัคือ นกัเรียน

หรือบุตรหลานของตนเองภายใตบ้รรยากาศของการใหเ้กียรติซึP งกนัและกนั การยอมรับและการเคารพ 

ความคิดเห็นต่อกนั การดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเองจึงเป็นทีPพึงพอใจของผูป้กครอง  
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4.4 ผลการวจิยัที$พบว่า ความพงึพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืOนฐาน  หลงั 

การใชรู้ปแบบแลว้มีพฒันาการสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีPระดบั .05 ซึP งเป็นไปตามสมมติฐาน

การวจิยั ขอ้ทีP 7 วา่ หลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองมาแลว้ 2 ปีการศึกษา ประสิทธิผล

ของการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ในปีการศึกษา 2561 สูงกวา่ประสิทธิผลของการใช้

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

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพืPอพฒันาวนิยันกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจาํตาํบล จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช พบวา่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั*งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ส่งผลต่อความสาํเร็จของการพฒันาวนิยันกัเรียน และมีความ 

พึงพอใจต่อการพฒันาวนิยันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษา (2550 : 40) ทีPไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*น

พื*นฐานในการจดัการศึกษาไวว้า่ คือการเปิดโอกาสใหผู้เ้กีPยวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการการศึกษา ทั*งครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน 

ตวัแทนศิษยเ์ก่าและตวัแทนนกัเรียน ดงันั*นดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมทาํใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง

ทีเป็นไปตามความคาดหวงั ความตอ้งการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความพึงพอใจ

สอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2542 : 24-37) ทีPกล่าว วา่  ลกัษณะของความพึงพอใจ

ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัขึ*นอยูก่บัประสบการณ์และปัจจยัอืPน ๆ  แต่หากวา่สถานการณ์เป็นไปตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยสามารถทาํใหผู้รั้บบริการไดรั้บในสิPงทีPคาดหวงั ตามความตอ้งการ

กย็อ่มก่อใหเ้กิดความรู้สึกทีPดีและพึงพอใจ 

ทั*งนี*      จากการทีPคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความพึงพอใจในรูปแบบ 

การเสริมสร้างวนิยัในตนเอง อาจเป็นเพราะโรงเรียนดาํเนินการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน

ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทาํใหทุ้กฝ่ายทีPเกีPยวขอ้งทั*งครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั*นพื*นฐานตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการมีวนิยั และดว้ยความชดัเจนของการดาํเนินงาน 

ความเป็นไปไดข้องโครงการกิจกรรม แนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามสภาพจริงทีPสามารถทาํไดอ้ยา่ง

เป็นรูปธรรม ความมุ่งมัPนตั*งใจของผูบ้ริหาร และศกัยภาพของครู ประกอบกบัการมีสมัพนัธภาพทีPดี 

ทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานร่วมมือร่วมใจทีPจะนาํพาการพฒันาวนิยันกัเรียนไปสู่ความ 

สาํเร็จตามเป้าหมายทีPวางไว ้ และมีความพึงพอใจในการดาํเนินงานการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตาม

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขาถึง พฒันา ในครั* งนี*  การทีPบุคคลไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเกิด

ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของและรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึ*น ยอ่มทาํใหก้ารจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาประสบผลสาํเร็จ ดว้ยเหตุนี*  จึงทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานมีความ 

พึงพอใจในการดาํเนินงาน และผลงานของการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียน ในดา้นการแสดง

ความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ในครั* งนี*   
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ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราช

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ทีPพฒันาขึ*นนี*  ไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการใช้

รูปแบบ  แลว้ศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาวนิยัดว้ยการสงัเคราะห์หลกัการทฤษฎี เทคนิค วธีิการ และ

งานวจิยัทีPเกีPยวขอ้งจนไดอ้งคป์ระกอบทีPเป็นแนวทางในการพฒันาวนิยั ผูว้จิยัไดร้วบรวมองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ และนาํมาเรียบเรียงจนเป็นโครงสร้างของรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง ตามแนวทาง

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

การบริหารจดัการ การลงมือปฏิบติั และการประเมินผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พืPอใชพ้ฒันาวนิยัของ

นกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ดงันั*น จากผลการใชรู้ปแบบครั* งนี*  ผูว้จิยัจึงสรุปขอ้เสนอแนะเพืPอเป็น

แนวทางสาํหรับผูที้Pสนใจตอ้งการนาํรูปแบบไปใชต่้อไป ดงันี*  

1. จากผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และความเป็นไปไดอ้ยู ่

ในระดบัมากทีPสุด จึงควรนาํรูปแบบและแนวทางทีPคน้พบไปพฒันาอยา่งต่อเนืPอง เพืPอนาํไปใชใ้นการ

พฒันาวนิยัของนกัเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิPงขึ*น 

2. จากผลการวจิยั  พบวา่  รูปแบบมีความคิดริเริPมสร้างสรรค ์ มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด   ผูน้าํไปใช ้

ควรปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความคิดริเริPมสร้างสรรคเ์พิPมขึ*นเพืPอใหไ้ดรู้ปแบบทีPมีแนวคิดใหม่ๆ สามารถ 

นาํไปใชพ้ฒันาวนิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และควรปรับองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบใหมี้ความ

สอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทและปัจจยัการดาํเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบใหม่ ๆ ดว้ยเช่นกนั 

3. จากผลการวจิยั พบวา่ การเสริมสร้างวนิยันกัเรียนในดา้นความรับผดิชอบของนกัเรียน 

มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ควรจดักิจกรรมทีPเสริมสร้างวนิยัดว้ยนกัเรียนเอง ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดคิ้ด 

ริP เริPม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั*น ๆ โดยครูมีหนา้ทีPเป็นผูชี้*แนะ ใหก้าํลงัใจ และเสริมแรงบวกดว้ย

การชืPนชม การยกยอ่งใหเ้ป็นแบบอยา่ง และควรใหน้กัเรียน ครู ร่วมกนักาํหนดพฤติกรรมทีPเกีPยวขอ้ง

กบัวนิยัดา้นความรับผดิชอบ เพืPอสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติั เกิดเป็นพฤติกรรมทีPพึงประสงคที์P

โรงเรียนตอ้งการ 

4. จากผลการวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจของครู ดา้นการประเมินผล มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ควร 

ปรับรูปแบบการประเมินผลใหเ้ขา้ใจง่าย กระชบั รัดกมุ ไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก โดยการลดขั*นตอนของการ

ประเมินยอ่ย ลดจาํนวนเครืPองมือทีPใชใ้นการประเมินแต่ละระดบั ทั*งระดบัโรงเรียน และระดบัชั*น

เรียน ตลอดจนการสรุปผล เพืPอใหก้ารประเมินผลเป็นไปไดง่้ายและต่อเนืPอง ไม่สร้างภาระหรือความ

ยุง่ยากแก่ผูป้ระเมินผล  
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5. จากผลการวจิยั  พบวา่  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัโครงการ/กิจกรรม   ตาม 

หลกัไตรสิกขามีค่าเฉลีPยต ํPาสุด ควรปรับปรุงกิจกรรมทีPเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยันกัเรียนและกิจวตัร

ประจาํวนัของนกัเรียน รวมถึงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ และความสาํคญัของหลกัไตรสิกขาทีPมีผลต่อ

การเรียน โดยใชว้ธีิการสอน การปฏิบติั ตามแนวทางของหลกัไตรสิกขาแบบง่าย ๆ อยา่งเป็นขั*นตอน 

ทีPทุกคนสามารถปฏิบติัและนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

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

มากขึ*น เพืPอเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็น แลกเปลีPยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเขา้ใจ

ในการพฒันาวนิยัมากยิPงขึ*น นอกจากนี*  ดว้ยขอ้จาํกดัของเวลา ภารกิจของผูบ้ริหาร เวลาการทาํงาน 

ของผูป้กครองทีPมีช่วงเวลาไม่แน่นอนและไม่ตรงกนั จึงควรนดัหมายเวลาการประชุมทีPเหมาะสมและ

สะดวกทั*งสองฝ่าย  

7. จากผลการวจิยั  พบวา่  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานทีPมีต่อ 

การแสดงความเคารพของนกัเรียนต่อผูอื้Pนถูกตอ้งเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย และความรับผดิชอบ 

ของนกัเรียน มีค่าเฉลีPยต ํPาสุด การแสดงความเคารพควรใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงอยา่งสมํPาเสมอจาก

ชีวติประจาํวนั โดยครูใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจและเป็นแบบอยา่งทีPดี ตลอดจนการติดตาม

ความกา้วหนา้ของพฤติกรรมนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดต่อเนืPอง ส่วนความรับผดิชอบควรใหน้กัเรียน ครู 

ร่วมกนักาํหนดพฤติกรรมทีPเกีPยวขอ้งกบัวนิยัดา้นความรับผดิชอบ เพืPอสร้างความเขา้ใจตรงกนัในการ

ปฏิบติั เกิดเป็นพฤติกรรมทีPพึงประสงคที์Pโรงเรียนตอ้งการ  

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครัOงต่อไป 

1. ควรนาํรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองไปพฒันาวนิยัดา้นอืPนๆ เช่น ความซืPอสตัย ์ 

การตรงต่อเวลา ความอดทน ฯลฯ เพืPอจะไดท้ราบวา่รูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองดงักล่าวมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกบัการพฒันาวนิยัดงักล่าวหรือไม่ เพืPอจะไดน้าํไปปรับใชไ้ด้

อยา่งเหมาะสม 

2. ควรศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบเพิPมเติม ในดา้นโครงสร้าง เนื*อหา และภาษา ให ้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนในทุกระดบัช่วงชั*น เพืPอใหก้ารใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัดงักล่าว

มีสิทธิภาพ การพฒันาวนิยันกัเรียนมีประสิทธิผลยิPงขึ*น 

3. ควรมีการศึกษาเชิงสาเหตุหรือเชิงปัจจยัวา่   ปัจจยัใดมีอิทธิผลต่อการพฒันาวนิยัของ 
นกัเรียนตามรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เพืPอจะไดท้ราบถึงสาเหตุหรือปัจจยัสาํคญั ๆ และนาํ 

มาพฒันาวนิยัไดต้รงหรือสอดคลอ้งกบัสาเหตุปัจจยันั*น 


