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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 การวจิยัครั* งนี* มีวตัถุประสงคเ์พื9อ    สาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการ 

เสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์ว ี ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง 

พฒันา พฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง เปรียบเทียบผลการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยั

ในตนเอง ในดา้นวนิยั 3 ดา้น คือ ดา้นการแสดงความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดั

ระเบียบแถว และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั*นพื*นฐาน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

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

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

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสมัประสิทธิT สหสมัพนัธ์แบบ

เพยีร์สนั และเปรียบเทียบความมีวนิยัในตนเองก่อนและหลงัโดยใชค้่าที  

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง 

ตามแนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา พบวา่ ทั*งนกัเรียน ผูป้กครอง ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความตอ้งการใหพ้ฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง อยูใ่นระดบัมาก 

และผา่นเกณฑก์ารสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบ 

2. ผลการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง   ตามแนวทางพระราชดาํรัส  เขา้ใจ 

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

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

ต่อเนื9องกนัเป็นวฏัจกัรดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม ไดรู้ปแบบการปฏิบติังานที9สอดคลอ้ง และส่งผล

ร่วมกนัใหเ้กิดการพฒันาวนิยัของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วทีี9มีประสิทธิผล 3 ดา้น คือ ดา้นการแสดง

ความเคารพ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการจดัระเบียบแถว ส่วนผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของรูปแบบ พบวา่ ดา้นความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมากที9สุด  

3. ผลการเปรียบเทียบการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง   ตามแนวทางพระราช 

ดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ดา้นวนิยั 3 ดา้น พบวา่ ดา้นการแสดงความเคารพ นกัเรียนมีวนิยั 

ดา้นการแสดงความเคารพ อยูใ่นระดบัมากที9สุด และพฒันาสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั.05 

 ก 



 

ดา้นความรับผดิชอบ นกัเรียนมีวนิยัดา้นความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก และพฒันาสูงขึ*นอยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 ดา้นการจดัระเบียบแถว นกัเรียนมีวนิยัดา้นการจดัระเบียบแถว อยูใ่น

ระดบัมากที9สุด และพฒันาสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ  พบวา่  ความพึงพอใจของครู  อยูใ่นระดบัมาก  และ 

มีความพึงพอใจสูงขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 ส่วนความพึงพอใจของนกัเรียน อยูใ่น

ระดบัมากที9สุด และมีความพงึพอใจสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั.05 สาํหรับความพึงพอใจ

ของผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจสูงขึ*นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 และ

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน อยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจสูงขึ*น

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที9ระดบั .05 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเองของนกัเรียนโรงเรียนทรัพยท์วตีามแนวทาง 

แนวทางพระราชดาํรัส เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ครั* งนี*  ประสบความสาํเร็จอยา่งดียิ9ง ดว้ยการไดรั้บความ

กรุณาและคาํแนะนาํอยา่งดีจาก นายอดุลย ์ เงินศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถม 

ศึกษาชุมพร เขต 2 และนายธนาวฒิุ รักษห์นู ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผูว้จิยัรู้สึกเป็นพระคุณอยา่งยิ9งและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. พิสณุ ฟองศรี ผูท้รงคุณวฒิุการประเมินผลและวจิยัทางการศึกษา

ดร.ทวชั บุญแสง อาจารยส์าขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั ราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

นายศุภชยั เวชกลุ ผูอ้าํนวยการเชี9ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื*นที9การ 

ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนางกรรณิการ์ ปานนุช ศึกษานิเทศกเ์ชี9ยวชาญ สาํนกังาน 

ศึกษาธิการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ที9ช่วยกรุณาตรวจสอบ และใหค้าํแนะนาํ แกไ้ขปรับปรุง นวตักรรม

และเครื9องมือที9ใชใ้นการวจิยัทาํใหง้านวจิยัฉบบันี*สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ นางจริยา ซึ* งสุนทร ผูอ้าํนวยการเชี9ยวชาญ โรงเรียนบา้นสุชน สงักดั

สาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นางอาํพร ศุภศรี ครูเชี9ยวชาญ สงัคม

ศึกษา โรงเรียนบา้นเขาตอก สงักดัสาํนกังานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และ 

นายธีระพงษ ์ อินทสโร ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ที9ไดก้รุณา

ตรวจทานความถูกตอ้งดา้นเนื*อหาภาษา และการจดัรูปแบบตน้ฉบบัเอกสาร จนงานวจิยัฉบบันี* ถูกตอ้ง

สมบูรณ์ยิ9งขึ*น 

ขอขอบคุณครอบครัวที9เป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือส่งเสริม สนบัสนุน และอยูเ่คียงขา้งเสมอ 

ทาํใหผู้ว้จิยัมีกาํลงัใจตลอดเวลาของการทาํงานวจิยั 

การพฒันารูปแบบครั* งนี*จะสาํเร็จไม่ไดเ้ลย หากไม่ไดรั้บความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 

จากครู นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานโรงเรียนทรัพยท์ว ีในการจดัการ

เรียนการสอน การจดัโครงการ/กิจกรรม ตามรูปแบบการเสริมสร้างวนิยัในตนเอง และไดเ้กบ็ขอ้มูล

ตั*งแต่เริ9มตน้การดาํเนินงานในปีการศึกษา 2560 จนกระทั9งสิ*นปีการศึกษา 2561 อยา่งดียิ9ง 

 อนึ9ง ประโยชนที์9พึงไดรั้บจากการวจิยัครั* งนี*  ผูว้จิยัขอนอ้มรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา

และบูรพาจารย ์ที9ไดอ้บรมสั9งสอนสิ9งที9ดีงามใหผู้ว้จิยัมีความมานะพยายามศึกษา และสามารถดาํรงตน

จนประสบความสาํเร็จอยา่งดียิ9งตลอดมา 

  

      นิภาพรรณ  หงษชู์เกียรติ 
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