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นิภาพรรณ หงษ์ ชูเกียรติ (2562) การพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การวิจยั ครั*งนี*มีวตั ถุประสงค์เพื9อ สํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง เปรี ยบเทียบผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง ในด้านวินยั 3 ด้าน คือ ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัด
ระเบียบแถว และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั*นพื*นฐาน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั*นพื*นฐาน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จํานวน 219 คน เครื9 องมือที9ใช้เป็ นชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
โดยเป็ นแบบสํารวจ จํานวน 3 ฉบับ แบบสังเกต จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิ ทธิTสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั และเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองก่อนและหลังโดยใช้ค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พบว่า ทั*งนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความต้องการให้พฒั นารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง อยูใ่ นระดับมาก
และผ่านเกณฑ์การสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบ
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา ปรากฏว่า รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั มีองค์ประกอบที9สาํ คัญ 4 ขั*นตอน เริ9 มต้นจาก 1)
ความตระหนัก 2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ และ 4) การประเมินผล ที9เชื9อมโยง
ต่อเนื9องกันเป็ นวัฏจักรด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม ได้รูปแบบการปฏิบตั ิงานที9สอดคล้อง และส่ งผล
ร่ วมกันให้เกิดการพัฒนาวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีที9มีประสิ ทธิผล 3 ด้าน คือ ด้านการแสดง
ความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ส่ วนผลการตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ พบว่า ด้านความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และด้านความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที9สุด
3. ผลการเปรี ยบเทียบการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราช
ดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้านวินยั 3 ด้าน พบว่า ด้านการแสดงความเคารพ นักเรี ยนมีวนิ ยั
ด้านการแสดงความเคารพ อยูใ่ นระดับมากที9สุด และพัฒนาสู งขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ.05

ข

ด้านความรับผิดชอบ นักเรี ยนมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก และพัฒนาสู งขึ*นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที9ระดับ .05 ด้านการจัดระเบียบแถว นักเรี ยนมีวนิ ยั ด้านการจัดระเบียบแถว อยูใ่ น
ระดับมากที9สุด และพัฒนาสู งขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ .05
4. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของครู อยูใ่ นระดับมาก และ
มีความพึงพอใจสู งขึ*น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ .05 ส่ วนความพึงพอใจของนักเรี ยน อยูใ่ น
ระดับมากที9สุด และมีความพึงพอใจสู งขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ.05 สําหรับความพึงพอใจ
ของผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับมาก และมีความพึงพอใจสู งขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ .05 และ
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน อยูใ่ นระดับมาก และมีความพึงพอใจสู งขึ*น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที9ระดับ .05

ค

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีตามแนวทาง
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ครั*งนี* ประสบความสําเร็ จอย่างดียงิ9 ด้วยการได้รับความ
กรุ ณาและคําแนะนําอย่างดีจาก นายอดุลย์ เงินศรี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื*นที9การศึกษาประถม
ศึกษาชุมพร เขต 2 และนายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษา
สุ ราษฎร์ธานี เขต 3 ผูว้ จิ ยั รู ้สึกเป็ นพระคุณอย่างยิง9 และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. พิสณุ ฟองศรี ผูท้ รงคุณวุฒิการประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
ดร.ทวัช บุญแสง อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
นายศุภชัย เวชกุล ผูอ้ าํ นวยการเชี9ยวชาญ โรงเรี ยนอนุบาลสุ ราษฎร์ธานี สังกัดสํานักงานเขตพื*นที9การ
ศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 และนางกรรณิ การ์ ปานนุช ศึกษานิเทศก์เชี9ยวชาญ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ที9ช่วยกรุ ณาตรวจสอบ และให้คาํ แนะนํา แก้ไขปรับปรุ ง นวัตกรรม
และเครื9 องมือที9ใช้ในการวิจยั ทําให้งานวิจยั ฉบับนี*สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณ นางจริ ยา ซึ* งสุ นทร ผูอ้ าํ นวยการเชี9ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านสุ ชน สังกัด
สํานักงานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 นางอําพร ศุภศรี ครู เชี9ยวชาญ สังคม
ศึกษา โรงเรี ยนบ้านเขาตอก สังกัดสํานักงานเขตพื*นที9การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3 และ
นายธีระพงษ์ อินทสโร ผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 12 ที9ได้กรุ ณา
ตรวจทานความถูกต้องด้านเนื*อหาภาษา และการจัดรู ปแบบต้นฉบับเอกสาร จนงานวิจยั ฉบับนี*ถูกต้อง
สมบูรณ์ยงิ9 ขึ*น
ขอขอบคุณครอบครัวที9เป็ นกําลังใจ ช่วยเหลือส่ งเสริ ม สนับสนุน และอยูเ่ คียงข้างเสมอ
ทําให้ผวู ้ จิ ยั มีกาํ ลังใจตลอดเวลาของการทํางานวิจยั
การพัฒนารู ปแบบครั*งนี*จะสําเร็ จไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ
จากครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ในการจัดการ
เรี ยนการสอน การจัดโครงการ/กิจกรรม ตามรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง และได้เก็บข้อมูล
ตั*งแต่เริ9 มต้นการดําเนินงานในปี การศึกษา 2560 จนกระทัง9 สิ* นปี การศึกษา 2561 อย่างดียงิ9
อนึ9ง ประโยชน์ที9พึงได้รับจากการวิจยั ครั*งนี* ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา
และบูรพาจารย์ ที9ได้อบรมสัง9 สอนสิ9 งที9ดีงามให้ผวู ้ จิ ยั มีความมานะพยายามศึกษา และสามารถดํารงตน
จนประสบความสําเร็ จอย่างดียงิ9 ตลอดมา
นิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
ผูว้ จิ ยั
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บทที$ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที< 9 (2543) ได้มีพระบรม
ราโชวาท ว่า
“...นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว จําเป็ นอย่างยิง< ที<จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย
ประเทศของเราจึงจะได้คนที<มีคุณภาพพร้อม คือ ทัMงเก่ง ทัMงดี มาเป็ นกําลังของบ้านเมือง ให้ความเก่ง
เป็ นปั จจัยและพลังสําหรับการสร้างสรรค์ ให้ความดีเป็ นปั จจัยและพลังประคับประคอง หนุนนําความ
เก่งให้เป็ นไปในแนวทางที<ถูกที<ควรที<อาํ นวยผลประโยชน์อนั พึงประสงค์แต่เพียงอย่างเดียว...”
จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การศึกษาไม่ใช่เพียงแต่สอนให้คนเป็ นคน
เก่ง เพียงอย่างเดียวเท่านัMน แต่ตอ้ งควบคู่กบั การสอนให้เป็ นคนดี มีคุณธรรมจริ ยธรรมด้วย จึงจะทําให้
ประเทศชาติ เจริ ญก้าวหน้า มัน< คง และรุ่ งเรื อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กล่าวถึงปั ญหาของการศึกษาไทยในปั จจุบนั
ไว้วา่ แม้วา่ ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาการศึกษาจะมีภาพความสําเร็ จของการจัดการศึกษาปรากฏ
ให้เห็น แต่ส่วนใหญ่เป็ นผลสําเร็ จในเชิงปริ มาณมากกว่าเชิงคุณภาพ อาทิ การเพิ<มอัตราการเข้าเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน ในระดับต่างๆ แต่โดยภาพรวมของระบบการศึกษา ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะและคุณลักษณะที<พึงประสงค์ และการผลิต
กําลังคน ตามความต้องการของประเทศ คนไทยส่ วนใหญ่ ยงั มีปัญหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
ไม่ ตระหนักถึงความสํ าคัญของการมีวนิ ัย ความซื$ อสั ตย์ สุจริต และการมีจติ สาธารณะ กระแสการ
เปลีย$ นแปลงต่ างๆ ที<หลัง< ไหลเข้าสู่ ประเทศไทยในสังคมที<เป็ นยุคดิจิทลั ส่ งผลให้ค่านิยมในสังคมไทย
เปลี<ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว คนไทยบางส่ วนยังไม่สามารถเลือกรับ ปรับใช้ กับการดําเนินชีวติ ประจําวัน
ส่ งผลให้วฒั นธรรมและวิถีชีวติ แบบดัMงเดิมที<เป็ นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืน โดยวิถีชีวติ แบบใหม่มี
ค่านิยมยึดตนเองเป็ นหลักมากกว่าการคํานึงถึงสังคมส่ วนรวม รักสนุก ความสบาย เชื<อข่าวลือ ขาด
ความอดทน ขาดวินยั วัตถุนิยม ยอมรับคนที<มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม มีพฤติกรรมที<ไม่
เหมาะสมหลายประการที<ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ชีMให้เห็นว่า คนไทยยังขาดทักษะ
ในการคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมที<ดีจากต่างประเทศมาปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน จนทําให้ละทิMง
ค่านิยมที<ดีงามอันเป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย และลดคุณค่าของความเป็ นไทย จึงจําเป็ นต้องให้
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ความสําคัญกับการวางรากฐาน การปรับเปลี<ยน ให้คนมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที<ดีของสังคมไทย
(แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2560 : 71)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที<แก้ไขเพิ<มเติม (ฉบับที< 2) พ.ศ. 2545
หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 ได้บญั ญัติไว้วา่ การจัดการศึกษา ต้องเป็ นไปเพื<อพัฒนา
คนไทยให้เป็ นมนุษย์ที<สมบูรณ์ทM งั ร่ างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดําเนินชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื<นได้อย่างมีความสุ ข ซึ< งมาตรา 23 มาตรา 24
มาตรา 26 และ มาตรา 27 ได้บญั ญัติเกี<ยวกับการจัดการศึกษา โดยสรุ ปสาระสําคัญคือ การจัดการศึกษา
จะต้องเน้นความสําคัญทัMงความรู ้ คุณธรรม และกระบวนการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง เกิด
การใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื<อง ปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ประสานความร่ วมมือ
กับทุกฝ่ าย เพื<อพัฒนาผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทัMงด้านความรู ้ ความคิด
ความสามารถความ ดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผูเ้ รี ยนพิจารณาจากพัฒนาการ
ความประพฤติ ควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน เน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนตามบริ บทของสังคม เพื<อเป็ น
สมาชิกที<ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันนําไปสู่ การพัฒนาหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขัMนพืMนฐาน พุทธศักราช 2551 ที<มีการปรับเปลี<ยนให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจน ทัMง
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานที<กาํ หนด ซึ< งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ และมุ่งเน้นพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ อยูอ่ ย่างพอเพียง ซื< อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน< ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-5)
จากการดําเนินนโยบายการจัดการศึกษาโดยเน้นความรู ้คู่คุณธรรมที<ผา่ นมา ไม่ได้เป็ นไป
ตามที<คาดหวังเท่าที<ควร เนื<องจากปั ญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในสังคม นับวันจะเพิ<มปริ มาณมาก
ยิง< ขึMน สังคมเผชิญกับวิกฤตปั ญหาทางจริ ยธรรมใหม่ ๆ ที<ไม่เคยเกิดขึMนมาก่อน เช่น ปั ญหาคอรัปชัน<
ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาการข่มขืน เป็ นต้น (ทิศนา แขมมณี , 2550 : 1-2)
ซึ< งในสถานศึกษาเองก็มีปัญหาเช่นกัน สถานศึกษาทัMงโรงเรี ยนในเมืองและนอกเมืองก็ประสบปัญหา
เช่นเดียวกัน คือ การติดเกม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การสู บบุหรี< เป็ นต้น (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 114) ดังนัMนการเสริ มสร้างให้คนไทยมีวนิ ยั จึงเป็ นส่ วนสําคัญในการ
ยกระดับคุณภาพของคนไทย นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงได้กาํ หนดให้เป็ นหนึ<งใน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื<อเป็ นรากฐานในการพัฒนาคนไทย คือ “มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย
ผูน้ อ้ ยรู ้จกั การเคารพผูใ้ หญ่” สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัMนพืMนฐาน พุทธศักราช 2551
ที<ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายที<จะให้เกิดกับผูเ้ รี ยนในข้อที< 1 ว่า “มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที<พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวนิ ยั และปฏิบตั ิตน ตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรื อศาสนาที<ตน
นับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื<อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง” วินยั ในตนเองเป็ น
การบังคับควบคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนจากการเรี ยนรู ้ และเป็ นการยอมรับในคุณค่า โดยอาศัยแรง
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จูงใจที<สมั พันธ์กบั อุดมคติ ซึ< งเป็ นการกํากับพฤติกรรมให้เป็ นความตัMงใจและตามข้อกําหนด ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ส่ งผลให้มีความสุ ข ประสบความสําเร็ จ และยังเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ<งที<เอืMอให้
นักเรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน เพราะทําให้นกั เรี ยนมีความตัMงใจจริ งมุ่งมัน< เอาใจใส่ มีความ
พยายามและสามารถบังคับควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็ นไปตาม ที<ตนมุ่งหวัง และตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ นักเรี ยนที<มีวนิ ยั ในตนเองจะต้องเป็ นผูท้ ี<มีความรู ้สึกรับผิดชอบตนเอง ดังผลการศึกษาของ
ประดิษฐ์ ป้องเขตร (2557 : 84-85) ที<พบว่า การมีวนิ ยั ในตนเองกับผลสัมฤทธิ_ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ในระดับมัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที<ระดับ .05 การเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองจึงควรปลูกฝังให้เกิดกับนักเรี ยนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิง< ในระดับประถมศึกษา
เพราะเป็ นวัยเริ< มต้นของการศึกษาและเรี ยนรู ้สิ<งต่าง ๆ หากได้เรี ยนรู ้สิ<งดีงามตัMงแต่แรกเริ< ม ย่อมส่ งผล
ให้นกั เรี ยนเป็ นคนดีต่อไป (สุ รดา ไชยสงคราม, 2556:164) โรงเรี ยนจึงมีบทบาทสําคัญยิง< ในการ
ปลูกฝังค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที<ถูกต้องให้แก่นกั เรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี สังกัดสํานักงานเขตพืMนที<การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3
ตัMงอยูท่ ี< หมู่ที< 4 ตําบลทรัพย์ทวี อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส
เปิ ดสอนตัMงแต่ระดับชัMนอนุบาลถึงระดับชัMนมัธยมศึกษาปี ที< 3 จํานวน 11 ชัMนเรี ยน ในปี การศึกษา 2560
มีนกั เรี ยนทัMงสิM น จํานวน 145 คน ครู และบุคลากรทัMงสิM น จํานวน 15 คน จัดการศึกษาตามหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนทรัพย์ทวี พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุ ง) มีจุดมุ่งหมายเพื<อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสมดุลทัMงด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ บนพืMนฐานความเชื<อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (โรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี, 2553 : 2)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ โรงเรี ยนทรัพย์ทวีได้ดาํ เนินงานด้านการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนตาม
แนวทางของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัMนพืMนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี และนโยบายทางการศึกษามาโดยตลอดแล้วนัMน แต่กย็ งั พบปั ญหาในเรื< องของการขาดความ
รับผิดชอบ เช่น การไม่ส่งการบ้านตามเวลาที<กาํ หนด การมาโรงเรี ยนสาย หรื อทําเวรประจําวันตามที<
ได้รับมอบหมายไม่เต็มที< การไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที<ให้ไว้กบั ครู เป็ นต้น นอกจากนีMการแสดงความ
เคารพครู ผูป้ กครอง ผูใ้ หญ่ ทัMงการไหว้และพฤติกรรมที<แสดงออกยังมีความไม่เหมาะสม การไหว้ไม่
ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไทยในโอกาสต่าง ๆ การไม่ไหว้พอ่ แม่ผปู ้ กครอง ก่อนมาโรงเรี ยนและ
กลับบ้าน การพูดจาไม่สุภาพไม่มีหางเสี ยงกับครู พ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่ เป็ นต้น สําหรับการจัดระเบียบแถว
ของนักเรี ยนก็เป็ นปั ญหาเช่นเดียวกัน เช่น การพูดคุยหยอกล้อขณะเข้าแถว การเดินแถวไปทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่เป็ นระเบียบ การไม่ยนื เข้าแถวซืM อของเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง เป็ นต้น
พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาวินยั ของนักเรี ยนที<ดาํ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ยังคงมีปัญหา
ส่ งผลให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิผล ซึ< งสอดคล้องกับรายงานประจําปี ระดับการศึกษาขัMน
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พืMนฐาน ปี การศึกษา 2559 ของโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ที<ผลการ
ดําเนินงานพบว่า นักเรี ยนมีคุณลักษณะและค่านิยมที<ดี ยังอยูใ่ นระดับพอใช้ โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรม
ที<ส่งเสริ มด้านวินยั อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื<อง สอดคล้องกับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขัMนพืMนฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หน้า 3 ที<ได้กล่าวถึงจุดที<ควรพัฒนาของโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ว่า นักเรี ยนบางส่ วนขาดวินยั และความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิตนตามกฎกติกาของห้องเรี ยน โรงเรี ยน
การพูด การแสดงความเคารพ การไหว้ ขาดนิสยั รักการอ่าน การค้นคว้าข้อมูล สถานศึกษาไม่ได้จดั
กิจกรรมเพื<อการแก้ปัญหาและป้องกันอย่างต่อเนื<อง ทัMงครู ไม่ได้ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาของ
นักเรี ยนอย่างสมํ<าเสมอต่อเนื<องและจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศของโรงเรี ยนทรัพย์ทวี(SWOT)
เพื<อจัดทําแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี การศึกษา 2560 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ผูป้ กครอง
ชุมชน โดยภาพรวมผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง รายได้นอ้ ย และไม่แน่นอน
ไม่มีเวลาในการอบรมสัง< สอนบุตรหลานในเรื< องเกี<ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม ส่ วนด้านสภาพแวดล้อม
ภายใน ได้แก่ ครู และบุคลากร มีความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิงาน มีความสามัคคี มีการทํางานเป็ นทีม
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่ยงั ขาดความรู ้และความเข้าใจ การเตรี ยมความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที<เสริ มสร้างวินยั แก่นกั เรี ยนและจากการสังเกตความมีวนิ ยั ในตนเองของ
นักเรี ยน การสอบถามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ในเรื< องเกี<ยวกับวินยั นักเรี ยน พบว่า
ปั ญหาวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีที<พบมากที<สุดจําเป็ นต้องแก้ไขเร่ งด่วน คือ การแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว ซึ< งนักเรี ยนระดับชัMนมัธยมศึกษาปี ที< 1 - 3 จะพบมากที<สุด
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาวินยั จึงได้ประชุมครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน เพื<อชีMแจงเกี<ยวกับปั ญหาวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวีที<เกิดขึMน โดยให้ผเู ้ ข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็น และกําหนดแนวทางแก้ไข ซึ<งที<ประชุมมี
ความเห็นว่า ปั ญหาที<เกิดขึMนควรแก้ไขเร่ งด่วนตามศักยภาพและทรัพยากรที<โรงเรี ยนมีอยู่ ทัMงนีM ผูว้ จิ ยั
ได้ใช้แนวทางตามพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการดําเนินงานเพื<อรู ้ถึงข้อมูลพืMนฐาน ปั จจัย
ปั ญหา สภาพแวดล้อม บริ บท ที<เป็ นรากฐานของปั ญหาที<แท้จริ ง ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่ วม เพื<อ
นําไปสู่ การวางแผน ออกแบบ รู ปแบบการพัฒนาการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน โดยใช้
หลักไตรสิ กขา คือ ศีล การฝึ กในด้านพฤติกรรม สมาธิ การฝึ กในด้านจิตใจ และปั ญญา การฝึ ก
ในด้านการรู ้ความจริ งสู่ การปฏิบตั ิ และการจัดการเรี ยนการสอนที<เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ที<สามารถ
แก้ไขปั ญหาด้านวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีได้อย่างแท้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง< ยืน
ผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบที<เหมาะสม เพื<อเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี จากครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน พบว่า มีความต้องการให้พฒั นารู ปแบบ
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การเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นิพนธ์ หลักทรัพย์ (2558 :
274) เรื< อง รู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน โดยใช้หลักไตรสิ กขา ใน
สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืMนที<การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที< 13
พบว่า หลังจากนักเรี ยนได้ใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน โดยใช้หลัก
ไตรสิ กขาแล้ว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากกว่าเดิม ซึ< งการวิจยั และพัฒนารู ปแบบของผูว้ จิ ยั ใน
ครัMงนีM สอดคล้องกับกระบวนการที<จะนําไปสู่ การสร้างเยาวชนให้เป็ นพลเมืองดี มีวนิ ยั ภูมิใจไทย ไป
สร้างชาติ ตามแนวคิด “STAR STEMS” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื<อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา สภาขับเคลื<อนการปฏิรูปประเทศไทย (นวรัตน์ รามสู ต, 2560) โดย STAR ได้แก่ Studentsคนดี มีวนิ ยั ภูมิใจในชาติ, Teacher-กระตุน้ ความคิด กระตุน้ จินตนาการ แนะนํา กํากับ, Academicบูรณาการสาระวิชา ความดี มีวนิ ยั ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบ, Revolution-ทุกอย่างต้องปรับเปลี<ยน พลิก
ผันทันที และ STEMS เป็ นการเรี ยนรู ้แบบ Situation Based Learning : SBL พร้อมสอดแทรกเรื< อง
คุณธรรม ความเป็ นไทยตลอดเวลา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 5)
ด้วยความสําคัญของการพัฒนาวินยั ดังที<กล่าวมา ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
สังกัดสํานักงานเขตพืMนที<การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3 ได้ตระหนักถึงความจําเป็ น และ
ความสําคัญของการเสริ มสร้างวินยั ในด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัด
ระเบียบแถว ตลอดจนความต้องการจําเป็ นของครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัMนพืMนฐาน ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทําวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 ขึMน
เพื<อให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นนักเรี ยนที<มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เป้าหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัMนพืMนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
ขัMนพืMนฐานโรงเรี ยนทรัพย์ทวี พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุ ง) พร้อมทัMงตรวจสอบรู ปแบบที<พฒั นาด้วยการ
เปรี ยบเทียบผลต่าง ๆ รวมถึงความพึงพอใจของผูท้ ี<เกี<ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื<อสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
2. เพื<อพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
3. เพื<อตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้านวินยั 3 ด้าน ดังนีM
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3.1 เปรี ยบเทียบการแสดงความเคารพ
3.2 เปรี ยบเทียบความรับผิดชอบ
3.3 เปรี ยบเทียบการจัดระเบียบแถว
4. เพื<อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน
ความสํ าคัญของการวิจยั
1. ทําให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง ปั ญหาทางด้านวินยั ลดลง
2. ได้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนที<มีประสิ ทธิภาพ สามารถนําไปใช้
เสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนของโรงเรี ยนทรัพย์ทวีให้มีประสิ ทธิผลสู งขึMน
3. ผลการวิจยั ครัMงนีM นําไปใช้เป็ นสารสนเทศ เพื<อการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึMน
4. ผลการวิจยั ครัMงนีM เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูส้ นใจศึกษาค้นคว้าเกี<ยวกับรู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในกําหนดนโยบายและวางแผนการเสริ มสร้างวินยั ของ
หน่วยงาน องค์กร ได้
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครัMงนีM ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที< 1.1
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ตัวแปรต้น
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
1. ความตระหนัก (Awareness)
2. การบริ หารจัดการ (Management)
3. การลงมือปฏิบตั ิ (Action)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ตัวแปรตาม
ผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง
1. วินยั ด้านการแสดงความเคารพ
2. วินยั ด้านความรับผิดชอบ
3. วินยั ด้านการจัดระเบียบแถว
4. ความพึงพอใจของครู
5. ความพึงพอใจของนักเรี ยน
6. ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
7. ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึ กษาขัMนพืMนฐานโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี

ภาพที< 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ปี การศึกษา 2560 จํานวน 281 คน และปี การศึกษา 2561 จํานวน 267 คน
ประกอบด้วย
บุคลากร โรงเรียนทรัพย์ ทวี
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 15 คน
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 15 คน
นักเรียนชัOนอนุบาลปี ที$ 1 - ชัOนมัธยมศึกษาปี ที$ 3 โรงเรียนทรัพย์ ทวี
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 145 คน
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 138 คน
ผู้ปกครองนักเรียนชัOนอนุบาลปี ที$ 1 - ชัOนมัธยมศึกษาปี ที$ 3 โรงเรียนทรัพย์ ทวี
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 112 คน
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 105 คน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืนO ฐานโรงเรียนทรัพย์ ทวี
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 9 คน
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 9 คน
กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที<ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ปี การศึกษา 2560 - 2561 จํานวน 219 คน
ประกอบด้วย นักเรี ยน จํานวน 113 คน ครู 14 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน จํานวน 85 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน จํานวน 7 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
Krejecie & Morgan เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูท้ ี<สามารถให้ขอ้ มูลได้
ตัวแปร
1. ตัวแปรต้น คือ รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา ประกอบด้วย
1.1 ความตระหนัก (Awareness)
1.2 การบริ หารจัดการ (Management)
1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action)
1.4 การประเมินผล (Evaluation)
2. ตัวแปรตาม คือ ผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองตามแนวทางพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื<อเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ดังนีM
2.1 วินยั ด้านการแสดงความเคารพ
2.2 วินยั ด้านความรับผิดชอบ
2.3 วินยั ด้านการจัดระเบียบแถว
2.4 ความพึงพอใจของครู
2.5 ความพึงพอใจของนักเรี ยน
2.6 ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยน
2.7 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ขัOนตอนการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขัMนตอนการวิจยั โดยสรุ ปมี 3 ขัMนตอน ดังนีM
1. ขัMนวางแผน ประกอบด้วย สํารวจความต้องการจําเป็ นจากครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื<อเสริ มสร้างวินยั ในตนเองนักเรี ยน และกําหนดชื<อเรื< องวิจยั
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2. ขัMนการสร้างและพัฒนารู ปแบบ ประกอบด้วย ยกร่ างแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ตรวจสอบเบืMองต้นโดยผูท้ รงคุณวุฒิ สร้างเครื< องมือวิจยั ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี<ยวชาญ และนํามา
ทดลองใช้
3. ขัMนการนําไปใช้จริ งและตรวจสอบ ประกอบด้วย กําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างปี การศึกษา 2560 ตรวจสอบผลครัMงที< 1 ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างปี การศึกษา 2561 ตรวจสอบผล
ครัMงที< 2 เปรี ยบเทียบผลการใช้ของปี การศึกษา 2560 - 2561 และสรุ ปผลการวิจยั
ระยะเวลาทีใ$ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เริ< มต้นปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561
สมมติฐานการวิจยั
หลังจากใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็ นเวลา 2 ปี การศึกษา ประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2561 สู งกว่าประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2560 ในด้านต่อไปนีM
1. วินยั ด้านการการแสดงความเคารพ
2. วินยั ด้านความรับผิดชอบ
3. วินยั ด้านการจัดระเบียบแถว
4. ความพึงพอใจของครู
5. ความพึงพอใจของนักเรี ยน
6. ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยน
7. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความต้ องการจําเป็ น หมายถึง สิ< งที<ตอ้ งการและมีความจําเป็ นที<จะนํามาใช้ประโยชน์
สําหรับการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ตามความต้องการของครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานโรงเรี ยนทรัพย์ทวี สิ< งที<ตอ้ งการได้แก่ นักเรี ยนมีวนิ ยั ใน
ตนเองใน 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว และความต้องการที<จะ
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พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน เพื<อใช้พฒั นาวินยั นักเรี ยนของโรงเรี ยนทรัพย์
ทวีให้มีประสิ ทธิภาพ ซึ< งวัดได้จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน
จํานวน 27 ข้อ โดยเป็ นแบบสอบถามของนักเรี ยน จํานวน 7 ข้อ แบบสอบถามของผูป้ กครอง จํานวน
10 ข้อ และแบบสอบถามของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน จํานวน 10 ข้อ
2. รู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน หมายถึง วิธีการเสริ มสร้างการมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรี ยน ซึ< งผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึMน จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากแนวทางพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทฤษฎีเชิงระบบ หลักไตรสิ กขา และหลักการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม มาใช้
เป็ นแนวคิดพืMนฐาน และรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดระบบ เรี ยบเรี ยงเป็ นโครงสร้างของรู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองนักเรี ยน ซึ<งมีองค์ประกอบที<สาํ คัญ 4 ประการ คือ 1) ความตระหนัก
2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ และ 4) การประเมินผล โดยองค์ประกอบของรู ปแบบ
มีความเชื<อมโยงสัมพันธ์กนั และส่ งผลร่ วมกันให้เกิดการพัฒนาวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ซึ< ง
วัดได้จากแบบสอบถามของครู ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 28 ข้อ มี
รายละเอียด ดังนีM
2.1 ความตระหนัก หมายถึง การสร้างความรู ้ความเข้าใจ การศึกษาสภาพปั ญหาและ
ความสําคัญของวินยั เพื<อร่ วมกันวางแผนการดําเนินการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี มีขM นั ตอนสําคัญ 3 ขัMนตอน ได้แก่ 1) กําหนดเป้าประสงค์/สภาพปั ญหา 2) นําความรู ้สู่
การปฏิบตั ิ และ 3) ตรวจสอบและทบทวน ซึ< งวัดได้จากแบบสอบถามของครู ชนิดมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 7 ข้อ
2.2 การบริหารจัดการ หมายถึง การวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดแบบแผน
แนวทางการปฏิบตั ิ ในการนํารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา ไปใช้ในการพัฒนาวินยั นักเรี ยนของโรงเรี ยนทรัพย์ทวี มีขM นั ตอนสําคัญ 4 ขัMนตอน ได้แก่
1) กําหนดทรัพยากร 2) การดําเนินการ 3) รู ปแบบการปฏิบตั ิ และ 4) ตรวจสอบและทบทวน ซึ< งวัดได้
จากแบบสอบถามของครู ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 7 ข้อ
2.3 การลงมือปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบตั ิงานตามแผนที<กาํ หนดไว้ ตามรู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยมีขM นั ตอนสําคัญ
5 ขัMนตอน ได้แก่ 1) เตรี ยมความพร้อม 2) ร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ 3) ประเมินผล 4) สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
และ 5) ปรับปรุ งและพัฒนา ซึ< งวัดได้จากแบบสอบถามของครู ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั
สร้างขึMน จํานวน 7 ข้อ
2.4 การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที<เกิดจากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยน ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในด้านต่อไปนีM ได้แก่
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1) การเตรี ยมการประเมิน 2) การดําเนินการประเมิน 3) การสรุ ปผลประเมิน และ 4) การปรับปรุ งและ
พัฒนา ซึ< งวัดได้จากแบบสอบถามของครู ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 7 ข้อ
3. วินัยในตนเองของนักเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการบังคับ ควบคุม
ตนเองทัMง ทางด้านพฤติกรรม ความประพฤติ ไปในทิศทางที<ดี เหมาะสม ตามที<มุ่งหวังไว้ดว้ ย
ตนเอง โดยปราศจากการบังคับ เป็ นไปด้วยความสมัครใจ รวมทัMงสามารถอยูก่ บั ผูอ้ ื<นในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ข นักเรี ยนที<มีวนิ ยั ในตนเอง จะต้องเป็ นนักเรี ยนที<มีคุณลักษณะ ด้านการแสดงความเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ และ ด้านการจัดระเบียบแถว ซึ< งวัดได้จากแบบสังเกตของครู ชนิดมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 48 ข้อ
3.1 การแสดงความเคารพ หมายถึง การแสดงความเคารพพ่อแม่ ผูใ้ หญ่ ครู ด้วยวาจา
สุ ภาพ กิริยามารยาทอ่อนน้อม ไม่กา้ วร้าว ได้แก่ การไหว้พร้อมกล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ” ไหว้พอ่ แม่ก่อน
มาโรงเรี ยนและกลับบ้าน ตามวัฒนธรรมประเพณี ไทย คือ ประนมมือแล้วยกขึMนพร้อมกับก้มศีรษะลง
ให้หวั แม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิMวแนบระหว่างคิMว นัง< สมาธิทาํ จิตใจให้สงบก่อนเข้าเรี ยน รับของจาก
ผูใ้ หญ่ ไหว้ กล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ไม่พดู คุยเล่นในขณะที<ครู กาํ ลังสอน เข้าร่ วมกิจกรรมช้ากล่าว
“ขออนุญาตค่ะ/ครับ” มีขอ้ สงสัยขณะครู สอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม เชื<อฟังและปฏิบตั ิตามคําสัง<
สอนของครู ซึ< งวัดได้จากแบบสังเกตของครู ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 17
ข้อ โดยนักเรี ยนแสดงความเคารพครู ดังนีM
3.1.1 นักเรี ยนทําความเคารพด้วยการไหว้ ยกเว้นในกรณี ที<อยูใ่ นเครื< องแบบลูกเสื อ
เนตรนารี ให้ทาํ ความเคารพตามแบบลูกเสื อ-เนตรนารี
3.1.2 ในตอนเช้า และตอนเย็นเมื<อพบครู หากนักเรี ยนถือสิ< งของอยูใ่ นมือให้วาง
สิ< งของลงก่อนและยกมือไหว้ ยกเว้นเวลาฝนตกให้ยนื ตัวตรงและก้มศรี ษะเล็กน้อย ไม่ตอ้ งวางสิ< งของ
และเมื<อเดินผ่านครู เวรก็ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
3.1.3 นอกบริ เวณโรงเรี ยนเมื<อพบครู ให้นกั เรี ยนชายและหญิงแสดงความเคารพ
ด้วยการยกมือไหว้หรื อทักทายเมื<อมีสิ<งของอยูใ่ นมือ
3.1.4 เมื<อเดินผ่านหรื อเดินสวนกับผูใ้ หญ่หรื อครู ในโรงเรี ยน ให้นกั เรี ยนยืนตัว
ตรงหรื อไหว้ และให้ผใู ้ หญ่หรื อครู เดินผ่านไปเสี ยก่อน เมื<อเดินผ่านผูใ้ หญ่หรื อครู ให้เดินค้อมตัว
เล็กน้อย
3.2 ความรับผิดชอบ หมายถึง การตัMงใจที<จะทํางานและติดตามผลงานที<ได้ทาํ ไปแล้ว
เพื<อปรับปรุ ง แก้ไขให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับในสิ< งที<ตนเองกระทําลงไป ทัMงในด้านที<เป็ นผลดี
และผลเสี ย โดยแสดงออกในรู ปแบบการปฏิบตั ิงานที<ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ได้แก่ การแต่ง
กายชุดต่างๆตามที<โรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน การปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที<ถูกต้อง เช่น การอาบนํMา
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แปรงฟัน การแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย ส่ งการบ้านตามเวลาที<กาํ หนด ไม่เคยขาดเรี ยนยกเว้นในกรณี
เจ็บป่ วย ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย เข้าเรี ยนตามตารางและตามที<ครู นดั หมาย การปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง/
ระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน เคารพเชื<อฟังผูป้ กครองและปฏิบตั ิตาม และร่ วมกิจกรรมประเพณี ชุมชนทุก
ครัMงที<มีโอกาส ซึ< งวัดได้จากแบบสังเกตของครู ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน
17 ข้อ
3.3 การจัดระเบียบแถว หมายถึง การเข้าแถว การเดินแถว ยืนเรี ยงกันเป็ นแนวอย่าง
เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย ไม่พดู คุย ได้แก่ เข้าแถวยืนเรี ยงตามลําดับความสู ง การเข้าแถวหน้าเสาธงแยก
ตามชัMนเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่พดู คุยหยอกล้อขณะเข้าแถว การเดินแถวไปรับประทานอาหาร
กลางวัน หลังรับประทานอาหารเดินแถวเป็ นระเบียบนําภาชนะไปล้าง การเดินแถวเข้าห้องเรี ยน การ
เดินแถวเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ การเดินแถวกลับบ้าน การเข้าแถวซืM อของ / ส่ งงานครู / รับบริ การ เรี ยง
ตามลําดับก่อนหลัง การถอดและวางรองเท้าเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ขึMน-ลงรถเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
ซึ< งวัดได้จากแบบสังเกตของครู ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 14 ข้อ
4. หลักไตรสิ กขา หมายถึง กระบวนการหรื อขัMนตอนในการศึกษา และพัฒนามนุษย์ตาม
หลักพระพุทธศาสนา ซึ<งมีกระบวนการดําเนินการ 4 ขัMนตอน คือ
4.1 การเตรียมความพร้ อม หมายถึง การสร้างวิสยั ทัศน์ การเตรี ยมการด้านสถานที<
การเตรี ยมการด้านบุคลากร และการเตรี ยมการดําเนินการต่าง ๆ
4.2 การพัฒนาขัOนศีล หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกอย่างถูกต้องทางกาย เป็ นการ
ฝึ กฝนและพัฒนาด้านพฤติกรรม เป็ นการควบคุมพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้เป็ นไปด้วยความสงบ
เรี ยบร้อย ตามกฎ ระเบียบข้อปฏิบตั ิ
4.3 การพัฒนาขัOนสมาธิ หมายถึง พฤติกรรมที<ทาํ จิตให้สงบ หรื อทําจิตให้ตM งั มัน< เป็ น
การฝึ กฝน และพัฒนา เพื<อควบคุม หรื อ สํารวมจิตใจให้มีสมาธิตM งั มัน< อยูก่ บั กิจกรรมหรื อการกระทํา
ที<กาํ ลังทําอยูใ่ นขณะนัMน
4.4 การพัฒนาขัOนปัญญา หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกซึ<งความรู ้ ความสามารถที<
ถูกต้องตามหลักการเหตุและผล เป็ นเรื< องของการฝึ กหรื อพัฒนาในด้านความรู ้ความจริ ง โดยเริ< มตัMงแต่
ความเห็น ความเชื<อ ความเข้าใจ ความหยัง< รู ้ในเหตุผล การรู ้จกั วินิจฉัยไตร่ ตรอง ด้วยความแยบยลให้
เห็นตามความเป็ นจริ ง
5. เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา หมายถึง แนวทางในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที< 9 โดยนําปรับใช้กบั โรงเรี ยน ดังนีM
5.1 เข้ าใจ หมายถึง การรู ้ขอ้ มูลพืMนฐาน ความต้องการ สภาพปั ญหาที<เกิดขึMน นโยบาย
เป้าหมายของโรงเรี ยน โดยการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลโรงเรี ยน ชุมชน เพื<อค้นหารากฐานของ
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ปั ญหาที<แท้จริ ง
5.2 เข้ าถึง หมายถึง การกําหนดเป้าหมาย เลือกประเด็น/แนวทางในการพัฒนา และ
วางแผนออกแบบ กระบวนการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่ วม
5.3 พัฒนา หมายถึง การนํากระบวนการที<ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่ การปฏิบตั ิเพื<อ
พัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนในด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
การจัดระเบียบแถว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื<อการพัฒนาวินยั สู่ ความยัง< ยืน
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกของ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัMนพืMนฐาน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ที<มีต่อการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
7. ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรู ้สึกของครู ที<มีต่อการใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ 1) ความตระหนัก 2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ
และ 4) การประเมินผล ซึ< งวัดได้จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน
จํานวน 28 ข้อ
8. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู ้สึกของนักเรี ยนที<มีต่อการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ในด้านการบูรณาการสอน การจัดกิจกรรมการพัฒนาศีล การพัฒนาสมาธิ
การพัฒนาสติปัญญา และการจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง ซึ< ง
วัดได้จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 15 ข้อ
9. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง หมายถึง ความรู ้สึกของผูป้ กครองมีต่อการใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ที<ทาํ ให้พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรี ยนทางด้านวินยั ได้แก่ ด้าน
การแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว เป็ นไปในทางที<ดีขM ึน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่ วม ซึ< งวัดได้จากแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน
จํานวน 13 ข้อ
10. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืนO ฐานโรงเรียนทรัพย์ ทวี หมายถึง
ความรู ้สึกของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐานที<มีต่อการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ในด้านการเตรี ยมความพร้อม โครงการ/กิจกรรม วิธีดาํ เนินการ แนวทางการประเมิน ที<ส่งผลต่อการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนอย่างยัง< ยืนเป็ นไปตามที<ตอ้ งการ ซึ< งวัดได้จากแบบสอบถามชนิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที<ผวู ้ จิ ยั สร้างขึMน จํานวน 10 ข้อ
11. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนทรัพย์ทวี อําเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ปฏิบตั ิหน้าที<ดา้ นบริ หารจัดการให้มีการใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในปี
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การศึกษา 2560 - 2561
12. ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง จํานวน 14 คน ผูท้ าํ หน้าที<
ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนทรัพย์ทวี อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และเป็ นผูด้ าํ เนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการ ในปี การศึกษา 2560 - 2561
13. บุคลากร หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู จํานวน 15 คน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ในปี การศึกษา 2560 - 2561
14. นักเรียน หมายถึง นักเรี ยนชัMนประถมศึกษาปี ที< 1 - ชัMนมัธยมศึกษาปี ที< 3 โรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ที<ได้รับการเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิ ทํากิจกรรมจากครู โดยตรง หรื อได้เรี ยนรู ้จากการใช้รูปแบบ
รู ปการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา ในปี การศึกษา 2560 - 2561
15. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บิดา มารดาหรื อผูอ้ ุปการะเลีMยงดูนกั เรี ยนชัMนประถมศึกษา
ปี ที< 1 - ชัMนมัธยมศึกษาปี ที< 3 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ที<ได้เรี ยนรู ้ หรื อทํากิจกรรม หรื อฝึ กปฏิบตั ิ หรื อมี
ส่ วนร่ วมในการดําเนินงานที<เกี<ยวกับการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในปี การศึกษา 2560 - 2561
16. คณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืนO ฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืMนฐาน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ปี การศึกษา 2560 - 2561 ซึ< งประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการที<เป็ น
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง 1 คน กรรมการที<เป็ นผูแ้ ทนครู 1 คน กรรมการที<เป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุมชน จํานวน
1 คนกรรมการที<เป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ<น 1 คน กรรมการที<เป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่า 1 คน
กรรมการที<เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุและหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาในพืMนที< จํานวน 1 รู ป หรื อ 1 คน
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการ 1 คน รวมทัMงสิM น
9 คน
17. โรงเรียนทรัพย์ ทวี หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืMนที<การศึกษาประถม
ศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3 ตัMงอยูท่ ี< ตําบลทรัพย์ทวี อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

บทที$ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ$ กีย$ วข้ อง
งานวิจยั เรื, อง การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในครัFงนีF ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทาง
วิชาการ และงานวิจยั ที,เกี,ยวข้อง แบ่งเป็ น 8 ตอน คือ
ตอนที$ 1 แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ประกอบด้วย ความหมาย วิธีการ
แห่งศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที$ 2 แนวคิด ทฤษฎี เกี,ยวกับการการบริ หาร ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางการบริ หารการศึกษา ทฤษฎีที,เกี,ยวข้องกับการบริ หาร
ตอนที$ 3 ความมีวนิ ยั ในตนเอง ประกอบด้วย ความหมาย ทฤษฎีเกี,ยวกับความมีวนิ ยั ใน
ตนเอง
ตอนที$ 4 การเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ประกอบด้วย แนวคิด ความสําคัญและความจําเป็ น
ในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ประเภทของวินยั แนวทางการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ตอนที$ 5 ไตรสิ กขา
ตอนที$ 6 ความพึงพอใจ ประกอบด้วย ความหมาย ทฤษฎีที,เกี,ยวข้องกับความพึงพอใจ
ตอนที$ 7 แนวคิด ทฤษฎี เกี,ยวกับรู ปแบบ ประกอบด้วย ความหมาย ประเภทของรู ปแบบ
คุณลักษณะของรู ปแบบที,ดี การพัฒนารู ปแบบ
ตอนที$ 8 งานวิจยั ที,เกี,ยวข้อง ประกอบด้วย งานวิจยั ในประเทศ งานวิจยั ต่างประเทศ
ตอนที$ 1 แนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ความหมาย
นักวิชาการ นักการศึกษา และผูถ้ วายงานใกล้ชิดในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยูห่ วั รัชกาลที, 9 ได้ให้ความหมายของ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ไว้วา่
นุชรัตน์ ประสิ ทธิศิลป์ ชัย (2560, https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/projectupdates) ได้ให้ความหมายของ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในด้านการศึกษาไว้วา่ เป็ นกระบวนการที,นอ้ มนํา
หลักคิดตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที, 9 ร่ วมกับหลักการทางพุทธ
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ศาสนา หลักของการบริ หาร ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความยัง, ยืน โดยมีเป้าหมายอยูท่ ี,คุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน มีรายละเอียดดังนีF
เข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความมัน, ใจในข้อมูลพืFนฐานด้วยการศึกษาข้อมูลในทุกมิติของ
โรงเรี ยน และชุมชน ค้นหารากฐานของปั ญหา รวบรวมองค์ความรู ้ มี 2 ขัFนตอน คือ
ขัFนที, 1 รู ้ชดั ปัญหา
รู ้ขอ้ มูลพืFนฐาน ความต้องการ สภาพปั ญหาที,เกิดขึFน นโยบาย เป้าหมายของ
องค์กร โรงเรี ยน และชุมชน
ขัFนที, 2 ศึกษาบริ บท
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล โรงเรี ยน ชุมชน เพื,อค้นหารากฐานของ
ปั ญหาที,แท้จริ ง
เข้าถึง คือ เป็ นการสื, อสาร และการสร้างความมีส่วนร่ วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ความ
มัน, ใจให้โรงเรี ยน ชุมชน และผูเ้ กี,ยวข้อง มีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนามากที,สุด มี 2 ขัFนตอน คือ
ขัFนที, 3 กําหนดเป้าหมาย
กําหนดเป้าหมาย เลือก ประเด็น / แนวทางในการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่ วม
ขัFนที, 4 วางแผน ออกแบบ
วางแผนออกแบบกระบวนการพัฒนา ด้วยการมีส่วนร่ วมและสื, อสารเพื,อให้
ความเข้าใจตรงกัน
พัฒนา คือ การเรี ยนรู ้เพื,อพัฒนาศักยภาพ โรงเรี ยน และชุมชน สร้างทีมพี,เลีFยง ออกแบบ
หลักสู ตร และโปรแกรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิของโรงเรี ยนและ
ชุมชน รวมทัFงให้คาํ แนะนํา นิเทศ กํากับ ติดตาม และสนับสนุนมี 3 ขัFนตอน คือ
ขัFนที, 5 ลงมือทํา
นํากระบวนการที,ได้วางแผน ออกแบบ ลงสู่ การปฏิบตั ิ เพื,อพัฒนาศักยภาพ
โรงเรี ยน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม มีทีมพี,เลีFยงให้ คําแนะนํา นิเทศ กํากับ ติดตาม และสนับสนุน
ขัFนที, 6 นําสะท้อนผล
การเรี ยนรู ้การทํางาน แลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ เพื,อนําสู่ การปรับปรุ งการทํางานให้
ดีขF ึน
ขัFนที, 7 ดลใจพัฒนาให้ยงั, ยืน
เสริ มสร้างขวัญ กําลังใจ ให้มีจิตสํานึกในการพัฒนา สู่ ความยัง, ยืน
แนวทางการพัฒนาการศึกษา ดังแสดงในภาพที, 2.4
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แนวทางการพัฒนาการศึกษา : เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา

เข้ าถึง

เข้ าใจ

ศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหา
ตัดสิ นใจทางเลือก

รู ้เขา รู ้เรา เข้าใจ
บริ บท

พัฒนา
กระบวนการพัฒนา
เพื,อแก้ปัญหาอย่างยัง, ยืน
เกิดเป็ นนวัตกรรม
การเรี ยนรู ้

ทุกข์

สมุทัย

นิโรธ

มรรค

ภาพที, 2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที,มา : นุชรัตน์ ประสิ ทธิศิลป์ ชัย (2560, https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates)
อานนท์ ศักดิYวรวิชญ์ (2560, https://mgronline.com/daily/detail/9600000103010) ได้
กล่าวถึง แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ว่า เป็ นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื,อการพัฒนา
ที,ยงั, ยืนที,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เป็ นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย
แต่อย่างไรก็ตามคําว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เริ, มติดหูคนไทยในครัFงแรกที,พรุ แฆแฆ และหลายคนก็
เข้าใจผิดไปเสี ยอีกว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้ได้เฉพาะการพัฒนาในสี, จงั หวัดชายแดนภาคใต้ซ, ึ งไม่
เป็ นความจริ งเลย
พืFนที,พรุ แฆแฆ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี มีเนืFอที,ประมาณ 11,000 ไร่ เป็ นพืFนที,พรุ
เสื, อมโทรม มีนF าํ ท่วมขังเกือบตลอดทัFงปี ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ถูกปล่อยรกร้างมานาน พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดําเนิน ได้ทรงศึกษาแผนที, ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์
หลังจากนัFนได้ทรงสนทนากับวาเด็ง ปูเต๊ะ ชาวบ้านในพืFนที,ซ, ึ งต่อมาได้รับฉายาพระสหายแห่งสายบุรี
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และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกหลายครัFง ทัFงที,
ปั ตตานีและที,กรุ งเทพมหานคร ทัFงนีFวาเด็งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ แต่ถวายงานเป็ นภาษามลายูผา่ น
ล่ามภาษามลายูประจําพระองค์ วาเด็งได้ตอบคําถามถวายพระองค์ ได้ให้ขอ้ มูลของพระองค์ โดยที,ทรง
ศึกษาจน เข้ าใจ อย่างถ่องแท้ ทรงเยีย, มเยียนราษฎรจนได้รับการยอมรับ และมีผถู ้ วายที,ดินเพื,อเข้าร่ วม
โครงการพระราชดําริ เรี ยกว่าทรงงานอย่าง เข้ าถึง นํามาสู่ การ พัฒนา ที,ได้ผลในท้ายที,สุด
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์ (2556 : 179) อดีตองคมนตรี ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เขียนไว้ในบทความ “พระมหากษัตริ ยน์ กั คิด..นักปฏิบตั ิเพื,อ
ความสุ ข ของประชาชน” ความว่า ครัFงหนึ,งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชปรารภว่า
“ฉันครองราชย์ สองปี แรก ฉันไม่ มผี ลงาน เพราะฉันยังไม่ รู้ ว่าราษฎรต้ องการอะไร” เป็ นที,ประจักษ์วา่
ทรงมองการเป็ นพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นเรื, องของงาน เป็ นพระราชภาระ ที,จะสนองความต้องการของ
ราษฎร เพื,อราษฎรได้ดาํ รงชีวติ อย่างมีความสุ ข และการที,จะทรงงานให้ได้ผลตรงเป้าหมายได้นF นั ต้อง
ทราบว่าประชาชน ต้องการอะไร”
ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล (2554 : 52-53) อดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื,อ
ประสานงานโครงการอันเนื,องมาจากพระราชดําริ และอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เขียนไว้ในบทความ “ประสบการณ์สนองพระราชดําริ เรี ยนรู ้หลัก
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ความว่า
“พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื, องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้ องระเบิดจากข้ างใน” นัน, คือ
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที,เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที,จะรับการพัฒนาเสี ยก่อน
มิใช่การนําความเจริ ญ หรื อบุคคลจากสังคมภายนอก เข้าไปหาชุมชนหมู่บา้ นที,ยงั ไม่ทนั ได้มีโอกาส
เตรี ยมตัว
.....ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นัน, คือก่อนจะทําอะไร ต้องมีความเข้าใจเสี ยก่อน เข้าใจภูมิ
ประเทศ เข้าใจผูค้ นในหลากหลายปั ญหา ทัFงทางด้านกายภาพด้านจารี ตประเพณี และวัฒนธรรม
เป็ นต้น และระหว่างการดําเนินการนัFนจะต้องทําให้ผทู ้ ี,เราจะไปทํางานกับเขาหรื อทํางาน ให้เขานัFน
“เข้าใจ” เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที,เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึFน
ตามที,เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื,อรู ้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ตอ้ งเข้าถึง เพื,อให้นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ให้ได้ และเมื,อเข้าถึงแล้ว จะต้องทําอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย
.....ดังนัFน จะเห็นว่าเป็ นการสื, อสารสองทางทัFงไปและกลับ ถ้าสามารถทําสองประการแรกได้สาํ เร็ จ
เรื, อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื,อต่างฝ่ ายต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว
การพัฒนาจะเป็ นการตกลงร่ วมกันทัFงสองฝ่ าย ทัFงผูใ้ ห้และผูร้ ับ”
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แนวทางตามพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาสู่ ความยัง, ยืน
อย่างแท้จริ ง
วิธีการแห่ งศาสตร์ พระราชา เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
อานนท์ ศักดิYวรวิชญ์ (2560, https://mgronline.com/daily/detail/9600000103010 ) ได้สรุ ป
วิธีการแห่งศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ไว้ดงั นีF
เข้ าใจ (Understanding) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ
1. การใช้ขอ้ มูลที,มีอยู่ (Existing data)
ทรงสนใจค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอเน็ต และทรงรับฟังข่าวสาวจากทัFงในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะแผนที, ทรงตรวจสอบความถูกต้องของแผนที,ทุกครัFงที,เสด็จทอดพระเนตร
สภาพพืFนที,จริ ง และไม่ใช่เป็ นผูใ้ ช้หากแต่เป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูลที,มีอยูอ่ ย่างผูม้ ีความรู ้ ระมัดระวัง รอบคอบ
เป็ นอย่างยิง,
2. การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ (Empirical data)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเอาพระทัยใส่ ในการใช้ขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์เป็ นอย่างยิง, โดยเฉพาะระบบสถิติทางการ (Official statistics)
3. การวิเคราะห์และวิจยั (Analytics and Research)
โครงการพระราชดําริ กว่าสี, พนั โครงการนัFน อาศัยการวิเคราะห์และการวิจยั สร้างองค์
ความรู ้ที,มนั, ใจว่าได้ผลก่อนที,จะนําไปปฏิบตั ิจริ งโครงการพระราชดําริ โครงการหนึ,งที,ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลและการวิจยั มากที,สุด โครงการหนึ,งคือโครงการหลวง (Royal Project) โดยเฉพาะการวิจยั
เกี,ยวกับการปลูกพืชเมืองหนาวและการเลีFยงสัตว์จากเมืองหนาว เช่น ปลาเทราท์ ผลสําเร็ จจากการวิจยั
ทําให้โครงการหลวงมีความก้าวหน้าทําให้แก้ปัญหาการปลูกฝิ, นและการทําไร่ เลื,อนลอยบนที,สูงทําให้
คนไทยได้บริ โภคสิ นค้าคุณภาพสู งและทดแทนการนําเข้ามหาศาล
4. การทดลองจนได้ผลจริ ง (Experiment till actionable)
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน แตกต่างจากพระราชวังของพระมหากษัตริ ยอ์ ื,น ๆ ทัว,
โลก สวนจิตรลดาเป็ นห้องทดลองขนาดใหญ่ที,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระมหากรุ ณาโปรดเกล้าให้ตF งั ขึFน มีทF งั การเลีFยงโคนม ทํานา ปลูกต้นยางนา ปลูกป่ า ทดลองทําโรงสี
ทดลองทํานมผงอัดเม็ด ผลิตถ่านชีวภาพ และอื,นๆ มากมาย ทัFงหมดนีFทรงทดลองจนกว่าจะทรงมัน,
พระทัยว่าได้ผลดีจริ ง นําไปใช้ได้จริ ง จึงทรงเผยแพร่ ต่อไปหรื อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประชาชน
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เข้ าถึง (Connecting) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ
1. ระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงต้องการให้การพัฒนาเป็ นการระเบิด
จากข้างในหมายความว่าให้ประชาชนหรื อชุมชนที,เข้าไปพัฒนาหรื อทํางานเกิดการปรับตัวที,จะพัฒนา
ตนเอง เกิดความต้องการที,จะพัฒนาตนเองเสี ยก่อน ไม่ใช่สิ,งที,ทางราชการเข้าไปบังคับให้ประชาชน
หรื อชุมชนทํา ซึ, งจะไม่ยงั, ยืน จึงทรงเน้นการพัฒนาคน ให้คนเกิดการเปลี,ยนแปลงตนเองก่อน แล้วจึง
เข้าไปพัฒนาเปลี,ยนแปลง ซึ, งเป็ นการเข้าถึงก่อนจะพัฒนา ไม่ใช่นาํ การพัฒนาเข้าไปโดยที,ประชาชน
ยังไม่ตระหนักหรื อเห็นความสําคัญของการพัฒนาหรื อการเปลี,ยนแปลง
2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target)
“ฉันครองราชย์สองปี แรก ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉันยังไม่รู้วา่ ราษฎรต้องการอะไร”
พระราชปรารภนีFสะท้อนให้เห็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาในการเข้าถึงแล้วจึงพัฒนา
ได้เป็ นอย่างดี ทรงให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ, งคือประชาชน ว่าประชาชน
ต้องการอะไร ก่อนที,จะทรงงาน ภาพที,คนไทยทุกคนได้พบเห็นจนเจนตาคือภาพที,พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชโปรดที,จะประทับกับพืFนดินเพื,อพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ,นทุรกันดาร
เพื,อที,จะทรงเข้าใจความเดือดร้อน ปั ญหา ความทุกข์ยากของชาวบ้าน เพื,อหาทางแก้ไขต่อไป
3. สร้างปั ญญา (Educate)
การสร้างปั ญญาสังคม เป็ นส่ วนสําคัญยิง, ในการเข้าถึงประชาชน หากประชาชนยังขาด
ความเข้าใจก็ตอ้ งสร้างปั ญญาสังคมให้ประชาชนเข้าใจ ครู แห่งแผ่นดิน เลือกจะใช้วธิ ีที,ง่ายที,สุดในการ
สื, อสารกับประชาชนเพื,อสร้างปั ญญา ทรงเลือกใช้วธิ ีการพูดที,จะสร้างปั ญญาให้เหมาะสมกับผูฟ้ ัง การ
ที,ทรงสอนนัFนไม่ได้เพียงสอนด้วยการพูดให้ฟังเท่านัFน แต่ทรงสร้างแรงบันดาลใจด้วย พระองค์จึงเป็ น
ครู แห่งแผ่นดินผูป้ ลูกปั ญญาสังคม
พัฒนา (Development) แนวพระราชดํารัสในการพัฒนานัFน เมื,อทรงเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึง
พัฒนานัFน ทรงมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ
1. เริ, มต้นด้วยตนเอง
ประเทศไทยมีปัญหาด้านทรัพยากรป่ าไม้อย่างรุ นแรง ทรงเข้าใจปั ญหาดังกล่าวเป็ น
อย่างดี เมื,อคราวเสด็จพระราชดําเนินไปหน่วยงานต้นนํFาพัฒนาทุ่งจือ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2514
พระองค์ทรงมีพระราชดํารัสกับเจ้าหน้าที,ที,เฝ้ารับเสด็จฯ ความว่า
“…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสี ยก่อน แล้วคนเหล่านัFนก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและรักษาต้นไม้ดว้ ยตนเอง...”
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แนวพระราชดําริ ในการพัฒนาทรงเน้นการพัฒนาที,เกิดจากประชาชนต้องการจะพัฒนา
ตลอดรัชสมัยในการทรงงานในบางครัFง ประชาชนก็ไม่ได้ให้ความร่ วมมือกับโครงการพระราชดําริ
เช่นกัน ไม่เคยทรงฝื นบังคับประชาชนให้ร่วมมือแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลที,แตกต่างกัน กลับทรงเริ, มต้น
โครงการตามพระราชดําริ ใหม่ อย่างสมํ,าเสมอจนมีโครงการพระราชดําริ กว่าสี, พนั โครงการ ทรงเคยมี
รับสัง, กับนายปราโมทย์ ไม้กลัดว่า " ...พระราชดําริ เป็ นแนวคิดของฉัน ไม่ได้เป็ นพระบรมราชโองการ
หรื อคําสัง, นะ.."ซึ, งสะท้อนความเป็ นประชาธิปไตยและความต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
อย่างเต็มที, ดังที,ทรงเน้นเสมอว่าการพัฒนานัFนต้องระเบิดจากข้างในก่อน
2. พึ,งพาตนเองได้ (Self – reliance)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นว่า การพัฒนาต้องทําให้
ประชาชนพึ,งพาตนเองได้ ทรงโปรดให้ประชาชนทําอะไรได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งรอความช่วยเหลือจาก
รัฐ พระราชดํารัสเกี,ยวกับในพิธีพระราชทานปริ ญญา บัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื,อวันที, 20
ธันวาคม 2516 ได้เน้นเรื, องของการพึ,งพาตนเองเอาไว้วา่
...การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องทําตามลําดับขัFนตอน ต้องสร้างพืFนฐาน คือ ความพอมี
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเบืFองต้นก่อน โดยใช้วธิ ีการและอุปกรณ์ที,ประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื,อได้พFืนฐานมัน, คงพร้อมพอควรและปฏิบตั ิได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริ ม
ความเจริ ญและฐานะเศรษฐกิจชัFนที,สูงขึFนโดยลําดับ...
3. ต้นแบบเผยแพร่ ความรู ้ (Prototype and model)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดการสร้างต้นแบบการ
เผยแพร่ ความรู ้ โดยทรงตัFงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื,องมาจากพระราชดําริ ต่าง ๆ เช่น ที,หว้ ยทรายเขา
หิ นซ้อน ภูพาน ห้วยฮ่องไคร้ อ่าวคุง้ กระเบย และ พิกลุ ทอง โครงการชัง, หัวมัน หรื อแม้แต่พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน ที,เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรได้ศึกษา เรี ยนรู ้ ดูงาน สําหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งสร้าง
ต้นแบบแห่งการเรี ยนรู ้ให้ประชาชนได้ศึกษาที,วดั มงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ทรงโปรดที,จะเลือก
พืFนที,ที,มีปัญหาที,สุดเพื,อตัFงเป็ นศูนย์ศึกษาการพัฒนา
การที,ทรงเลือกใช้พFืนที,ที,มีปัญหาและความยากลําบากในการพัฒนานัFนก็เพื,อให้เป็ น
ต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นและทําตาม หากแม้พFืนที,ที,มีปัญหามากที,สุดก็ยงั พัฒนาให้ดีได้ ประชาชน
เองก็น่าจะทําตามได้เป็ นการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Role model) ที,เป็ นแรงบันดาลใจการพัฒนาประชาชน
และประเทศชาติ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จึงเป็ นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื,อการพัฒนาที,ยงั, ยืน และเป็ นการ
ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื,อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริ ง
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ตอนที$ 2 แนวคิด ทฤษฎี เกีย$ วกับการบริหาร
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางการบริ หาร
การศึกษา และทฤษฎีที,เกี,ยวข้องกับการบริ หาร ดังนีF
ความสั มพันธ์ ระหว่ างทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบัตทิ างการบริหารการศึกษา
ภารดี อนันต์นาวี (2557 : 233) กล่าวว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
ดังนีF
1. ทฤษฎีเป็ นกรอบสําหรับการปฏิบตั ิ
2. ทฤษฎีเป็ นเครื, องมือในการสังเคราะห์ปัญหา
3. ทฤษฎีเป็ นหลักในการตัดสิ นใจ
การปฏิบตั ิเป็ นที,มาของปั ญหาการวิจยั และการสร้างทฤษฎี ทฤษฎีให้กรอบแนวคิดสําหรับ
การวิจยั การวิจยั จะได้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิเป็ นแหล่งข้อมูลของนักทฤษฎีและนักวิจยั
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ดังแสดงในภาพที, 2.1

ทฤษฎี
กรอบแนวปฏิบตั ิ

การพัฒนาทฤษฎี

ปั ญหา

กรอบแนวคิด
การวิจยั

ข้อเสนอแนะ

ภาพที, 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการวิจยั และการปฏิบตั ิ
ที,มา : ภารดี อนันต์นาวี (2557 : 233)

การ
ปฏิบตั ิ
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จากภาพที, 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการวิจยั และการปฏิบตั ิ สามารถกล่าว
รายละเอียดจากการเริ, มต้นแต่ละจุด ดังนีF
1. จากการวิจยั สู่ ทฤษฎี การวิจยั เพื,อพัฒนาทฤษฎี ผลการวิจยั จะได้ทฤษฎีใหม่ และจาก
ทฤษฎีที,ได้จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิ เช่น การวิจยั เกี,ยวกับภาวะผูน้ าํ ทําให้ได้ทฤษฎีเกี,ยวกับภาวะผูน้ าํ และ
จากทฤษฎีภาวะผูน้ าํ เป็ นกรอบแนวปฏิบตั ิเกี,ยวกับภาวะผูน้ าํ ต่อไป
2. จากทฤษฎีสู่การวิจยั การวิจยั โดยทัว, ไปจะอาศัยทฤษฎีเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั
จากทฤษฎี ผูว้ จิ ยั จะได้สมมติฐาน ตัวแปร และแนวทางการสร้างเครื, องมือ เพื,อเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สรุ ปผลการวิจยั ต่อไป
3. จากการปฏิบตั ิสู่การวิจยั ปั ญหาที,เกิดจากการปฏิบตั ิ เป็ นที,มาของปั ญหาในการวิจยั เพื,อ
ดําเนินการวิจยั ว่าปั ญหาคืออะไร จะได้หาแนวทางแก้ไขปั ญหาให้ถูกต้อง
กล่าวโดยสรุ ป การวิจยั ทางการบริ หารการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ทฤษฎี ซึ, งเป็ นกรอบ
ความคิดสําหรับการปฏิบตั ิสู่การวิจยั ในการศึกษาปั ญหา และผลจากการวิจยั นําไปสู่ ทฤษฎีใหม่ ดังนัFน
จึงกล่าวได้วา่ ทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจน
ทฤษฎีทเี$ กีย$ วข้ องกับการบริหาร
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ทฤษฎีการบริ หาร ได้แก่ ทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) การบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม (Participative Management) แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และไตรสิ กขา
เพื,อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ดังนีF
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach)
นักวิชาการ นักการศึกษาได้ศึกษาและให้ความหมายของทฤษฎีเชิงระบบ ไว้หลายประการ
ดังนีF

ทิศนา แขมมณี (2561 : 199) กล่าวว่า ทฤษฎีระบบ คือการนําเอาแนวคิดเชิงระบบใช้ในการ
บริ หารด้วยเหตุผลว่า คนเป็ นส่ วนหนึ,งของระบบองค์กร องค์กรเป็ นส่ วนหนึ,งของระบบสังคม วิธีการ
ของระบบเป็ นวิธีการที,ใช้หลักการอย่างมีเหตุผลและสัมพันธ์กนั ไปตามขัFนตอน ซึ, งช่วยให้การบริ หาร
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ระบบที,สมบูรณ์ประกอบด้วย ส่ วนสําคัญ ดังแสดงในภาพที, 2.2
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กลไกควบคุม (Control)
ตัวป้ อน (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ภาพที, 2.3 องค์ประกอบของระบบที,มีความสมบูรณ์
ที,มา : ทิศนา แขมมณี (2561 : 200)
จากองค์ประกอบของระบบที,มีความสมบูรณ์ 5 ส่ วน มีรายละเอียด ดังนีF
1. ตัวป้อน (Input) คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนัFนหรื ออีกนัยหนึ,งก็คือสิ, งต่างๆ
ที,เกี,ยวข้องกับระบบนัFน
2. กระบวนการ (Process) คือ การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
ให้มีลกั ษณะที,เอืFออํานวยต่อการบรรลุเป้าหมาย
3. ผลผลิต (Product) คือ ผลที,เกิดขึFนจากกระบวนการดําเนินงาน
4. กลไกควบคุม (Control) คือ กลไกหรื อวิธีการที,ใช้ในการควบคุมหรื อใช้ตรวจสอบ
กระบวนการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลที,ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตกับจุดมุ่งหมาย ป้อนกลับไปปรับปรุ งกระบวนการและตัวป้อนที,สมั พันธ์กบั ผลผลิตนัFน
Lunenburg and Ornstein (2000 : 18-19) ได้นาํ เสนอรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเชิง
ระบบไว้วา่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง, หากทําการวิเคราะห์การดําเนินงานขององค์การทางการศึกษาและ
บทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดระบบเปิ ด (Open-systems Framework) มิติการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ปั จจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการแปร
สภาพ (Transformation Process) และผลผลิต (Outputs) กรอบแนวคิดดังกล่าวนีFช่วยให้การวิเคราะห์
การดําเนินงานของสถานศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิง, ในระบบการบริ หารดําเนินงานของสถานศึกษา
ทําให้การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีความถูกต้อง และยังสามารถชีFให้เห็นถึง
ความพยายามของผูบ้ ริ หารในการริ เริ, มให้เกิดการเปลี,ยนแปลงขึFนในระบบอีกด้วย ซึ, งรายละเอียดการ
บริ หาร สถานศึกษาเชิงระบบ มีดงั นีF
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ปั จจัยนําเข้า (Inputs) สถานศึกษาได้รับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ ความรู ้ จาก
สิ, งแวดล้อมภายนอก (รัฐบาล องค์การปกครองส่ วนท้องถิ,น) รวมทัFงกฎหมาย ระเบียบในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ในขณะที,กลุ่มต่าง ๆ มีขอ้ เรี ยกร้อง หรื อความต้องการจากสถานศึกษา เช่น
นักเรี ยนต้องการมีหลักสู ตรที,สมั พันธ์และเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ ครู
ต้องการเงินเดือนเพิ,ม สภาพการทํางานที,ดี ผลประโยชน์อื,นๆ และความมัน, คงในงาน เป็ นต้น
กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) องค์การจะทําการเปลี,ยนแปลงปั จจัย
นําเข้าจากสิ, งแวดล้อมภายนอกเพื,อให้ผลผลิต ระบบจะเพิ,มมูลค่าในการปฏิบตั ิงานผ่านกระบวนการ
แปรสภาพซึ,งประกอบด้วยด้วยการดําเนินงานภายในองค์การและการบริ หารการดําเนินงานของระบบ
องค์ประกอบของระบบการบริ หารการดําเนินงาน ประกอบด้วย สมรรถนะด้านเทคนิคของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ได้แก่ ทักษะในการตัดสิ นใจและการสื, อสาร แผนการดําเนินงานความสามารถในการ
บริ หารการเปลี,ยนแปลง เป็ นต้น
ผลผลิต (Outputs) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาดําเนินการแปรสภาพปั จจัยนําเข้า ผ่านกระบวนการ
แปรสภาพ โดยใช้กิจกรรมการบริ หาร เช่น การกําหนดโครงสร้างองค์การ การพัฒนาวัฒนธรรม การ
จูงใจ การตัดสิ นใจการสื, อสารและการบริ หารการเปลี,ยนแปลง การพัฒนาหลักสู ตร การบริ หาร งาน
บุคคล และการบริ หารงบประมาณ เพื,อทําให้เกิดผลผลิตสําหรับโรงเรี ยนผลิต ได้แก่ ผลสัมฤทธิY
ทางการเรี ยน ผลการดําเนินงานของครู อัตราการเจริ ญงอกงามของนักเรี ยน ความพึงพอใจ เป็ นต้น
สําหรับสิ, งแวดล้อมภายนอกจะมีปฏิกิริยาและส่ งผลต่อผลผลิต และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
ระบบ ซึ, งเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความสําเร็ จของโรงเรี ยน ข้อมูลย้อนกลับในเชิงลบสามารถขจัด
ปั ญหาความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงานตามแผนของโรงเรี ยน และส่ งผลต่อผลิตที,จะเกิดขึFนในอนาคต
ของสถานศึกษา ดังแสดงในภาพที, 2.3
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สภาพแวดล้ อมภายนอก (External Environment)

ข้อมูล

ปัจจัยนําเข้ า (Inputs)
บุคลากร กฎ ระเบียบ ระเบียบการจัดการศึกษา งบประมาณ ชุมชน
คณะกรรมการโรงเรี ยน ความรู ้
กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process)
โครงสร้าง การตัดสิ นใจ หลักสู ตร วัฒนธรรม การสื, อสาร การพัฒนาการสอน
แรงจูงใจ การบริ หารการเปลีย, นแปลง การพัฒนาวิชาชีพ ภาวะผูน้ าํ
ผลผลิต (Outputs)
ผลสัมฤทธิYทางการเรี ยน การขาดเรี ยนของนักเรี ยน ผลการดําเนินงานของครู
การขาดสอนของบุคลากร อัตราการเจริ ญงอกงามของนักเรี ยนและบุคลากร
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การเปลีย, นงานของบุคลากรฝ่ ายบริหาร
ความสัมพันธ์ชมุ ชน อัตราการลาออกของนักเรี ยน เจตคติทดี, ขี องนักเรี ยนต่อ
โรงเรี ยน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร

ภาพที, 2.4 การบริ หารสถานศึกษาเชิงระบบ
ที,มา : Lunenburg and Ornstein (2004 : 19)
นอกจากนีF Owens (1998 : 43) เสนอแนวคิดทฤษฎีระบบไว้วา่ สถานศึกษาที,เป็ นระบบ
ต้องประกอบด้วย
ปั จจัยนําเข้า (Inputs) จากสิ, งแวดล้อมภายนอก เช่น ความรู ้ที,มีอยูข่ องสังคมนัFน ๆ ค่านิยม
เป้าหมายที,มีการคาดหวัง และงบประมาณ เป็ นต้น
กระบวนการ(Process) ของระบบย่อยต่างๆ เช่นโครงสร้าง คน เทคโนโลยีและงาน เป็ นต้น
ผลผลิต (Outputs) ที,กลับคืนสู่ สิ,งแวดล้อมหรื อสังคม
สถานศึกษาเป็ นระบบเปิ ดที,ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ สัมพันธ์และส่ งผลกระทบซึ, งกัน
และกัน รวมทัFงการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ, งแวดล้อมภายนอก
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กล่าวโดยสรุ ป การบริ หารสถานศึกษาเชิงระบบ คือ กระบวนการในบริ หารจัดการศึกษา ที,
มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที,รวมกันอยูใ่ นกระบวนการ เพื,อให้ได้มา
ซึ, งสภาพปั ญหาที,แท้จริ ง อันจะนําไปสู่ การวิเคราะห์วางแผน หาแนวทางการดําเนินงาน ต่างๆ เพื,อให้
การจัดการศึกษาประสบผลสําเร็ จเป็ นไปตามเป้าหมายที,วางไว้
การบริหารแบบมีส่วนร่ วม (Participative Management)
นักวิชาการ นักการศึกษา และหน่วยงาน ได้กล่าวถึงการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้หลาย
ประการ ดังนีF
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางศึกษา (2550 : 40) ได้สรุ ปว่า การบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วม คือ การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี,ยวข้องทุกฝ่ าย ตลอดถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีส่วนร่ วมในการ
บริ หาร ตัดสิ นใจ และร่ วมจัดการศึกษา ทัFงครู ผูป้ กครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทน
นักเรี ยน การที,บุคคลได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และเกิดความรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของและ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึFน
สันติ บุญภิรมย์ (2554 : 2) ได้ให้ทรรศนะของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่า คือ การ
ดําเนินงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที,มองเห็นว่า บุคลากรทุกคนมีความสามารถที,แตกต่างกัน โดยนํา
ความสามารถของแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ให้คุม้ ค่าภายใต้บริ บทของสถานศึกษานัFน ๆ ทัFงนีFโดยมี
ความเชื,อพืFนฐานว่า ตามลําพังเพียงแต่ผบู ้ ริ หารผูเ้ ดียวย่อมมีขอ้ จํากัด ภายใต้ขอ้ จํากัดดังกล่าว สามารถ
แก้ไขได้โดยการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมซึ, งมีศกั ยภาพทางการบริ หารเป็ นทวีคูณ
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2555 : 209-211) ได้ให้ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่า
หมายถึง กระบวนการที,ผมู ้ ีส่วนเกี,ยวข้องหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เข้ามามีส่วนในการตัดสิ นใจในเรื, อง
ที,สาํ คัญต่อการบริ หารหน่วยงาน
ประภาพรรณ รักเลีFยง (2557 : 123) ได้ให้ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่า
เป็ นการบริ หารที,เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี,ยวข้อง (Stakeholders) เข้ามามีส่วนร่ วมตามความเหมาะสม
ตัFงแต่การร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมสนับสนุน ร่ วมประเมินผล ร่ วมแก้ไข
ปั ญหา ร่ วมรับผิดชอบผลงานที,ออกมา ร่ วมภาคภูมิใจในผลงาน/รางวัลที,เกิดจากการร่ วมกันปฏิบตั ิงาน
หรื อรับข้อตําหนิที,เกิดขึFน นัน, คือร่ วมทัFงผิดและชอบ
Yukl (1981 : 208-209) ได้เสนอแนวคิดเกี,ยวกับการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมว่า การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมเป็ นลักษณะการบริ หารที,ผนู ้ าํ เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจ มี
อิสระในการทํางาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื,อร่ วมแก้ไขปั ญหา ซึ, งลักษณะดังกล่าว
ย่อมเป็ นแรงจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบตั ิงานสู งขึFน
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สันติ บุญภิรมย์ (2554 : 62-63) ได้กล่าวถึงแนวทางการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ดังนีF
1. การร่ วมคิด หมายความว่า ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้เพื,อนร่ วมงานบางคน บางกลุ่มหรื อ
ทัFงหมดร่ วมคิด อาจจะเป็ นทัFงทางตรงและทางอ้อม การร่ วมคิดมีประโยชน์หลายประการต่อองค์กร
คือก่อให้เกิดการยอมรับซึ, งกันและกัน การคิดเป็ นกระบวนการขัFนต้นของการดําเนินงาน สําหรับการ
เริ, มต้นด้วยการคิดก็คือการแสดงความเป็ นเจ้าของตัFงแต่เริ, มต้นเพื,อการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ร่ วมกัน
2. การร่ วมทํา หมายความว่า ผูบ้ ริ หารจะต้องนําผลของการร่ วมคิดที,ได้ตกผลึกแล้วนําไป
สู่ การปฏิบตั ิในระยะเวลาที,เหมาะสมสอดคล้องกับความรู ้และความสามารถของผูร้ ่ วมงานในแต่ละคน
ในความแตกต่างที,ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสู งต่อองค์กร ดังนัFนการร่ วมทําจะต้องคํานึงถึงทีมงานที,มี
ศักยภาพเป็ นสําคัญ
3. ร่ วมประเมินผลงาน หมายความว่า การประเมินผลงานต้องไม่มอบหมายให้ฝ่ายหนึ,ง
โดยเฉพาะที,เรี ยกว่า ฝ่ ายประเมินผล แต่การประเมินผลงานที,ดีตอ้ งเป็ นผลมาจากการกําหนดเครื, องมือ
วัดผลที,มีคุณภาพ โดยผูร้ ่ วมงานในแต่ละฝ่ าย แต่ละแผนก ได้มีโอกาสร่ วมกันเสนอประเด็นที,ตอ้ งการ
วัดผล พร้อมทัFงกําหนดค่าคะแนนที,เหมาะสม นําผลที,ได้เทียบกับเกณฑ์หรื อเทียบเคียงกับการปฏิบตั ิ
ในรอบปี ที,ผา่ นมาก็ได้
4. ร่ วมยอมรับในผลการประเมิน หมายความว่า ผลของการประเมินที,เกิดขึFนจากเครื, องมือ
วัดผลที,มีคุณภาพ ผลการประเมินจะปรากฏออกมาในรู ปแบบลักษณะใดก็ตอ้ งยอมรับ และไม่ควรโยน
ความผิดอันเกิดจากการปฏิบตั ิให้บุคคลหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ,งโดยเฉพาะจะต้องรับผิดชอบกันทัFงทีมงาน
5. ร่ วมปรับปรุ งวิธีการทํางานใหม่ หมายความว่า การปฏิบตั ิในทุกองค์กร เมื,อวงจรการ
ปฏิบตั ิงานจบลง ผลของงานทัFงผ่านเกณฑ์และไม่ผา่ นเกณฑ์ มีความจําเป็ นจะต้องเสนอแนะปรับปรุ ง
การทํางานเพื,อแก้ไขปั ญหาและเพิ,มประสิ ทธิภาพให้ดีขF ึนไป
ประยูร อัครบวร และคณะ (2553 : 88) กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participative
Management) หมายถึง รู ปแบบของการทํางานที,เกิดจากการประสานงานกันระหว่างผูเ้ กี,ยวข้องใน
ลักษณะของกัลยาณมิตรที,มีเป้าหมายการทํางานร่ วมกัน ด้วยการร่ วมกันด้านความคิด กําลังคน ความ
สามารถ ความเชี,ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา ร่ วมกันแก้ปัญหา การบริ หารงาน
ในสถานศึกษาด้วยระบบเครื อข่าย โดยการร่ วมกันสร้างเป้าหมาย เน้นการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมทํางาน
จากฝ่ ายต่าง ๆ เปิ ดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้ข่าวสารประสบการณ์กนั ทัFงภายในสถานศึกษา
และระหว่างสถานศึกษา
กล่าวโดยสรุ ป การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที,มีส่วนเกี,ยวข้อง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินงาน และร่ วมประเมินผลโดยการมี
ส่ วนร่ วมในทุกขัFนตอนและต่อเนื,องเพื,อนําไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้าหมายที,วางไว้ร่วมกัน
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ตอนที$ 3 ความมีวนิ ัยในตนเอง
ความหมาย
นักวิชาการ และนักการศึกษา ได้ให้ความหมายของวินยั ในตนเอง ไว้ดงั นีF
โคร์ว และโคร์ว ( Crow and Crow, 1962) ได้ให้ความหมายว่า วินยั หมายถึง การช่วยให้
เด็กได้พฒั นาเกี,ยวกับความมีวนิ ยั แห่งตน คือไม่ได้มุ่งเพียงแต่วา่ ให้เด็กปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ต่าง ๆ
เท่านัFน แต่มุ่งให้เด็กได้มีการพัฒนาในการควบคุมตนเอง
กูด ( Good, 1973 : 176) ได้ให้ความหมาย วินยั ในตนเอง ไว้วา่ หมายถึงการบังคับควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลแต่ไม่ได้บงั คับจากภายนอกแต่เป็ นการบังคับด้วยอํานาจภายในของบุคคลนัFนเอง
และเป็ นการเรี ยนรู ้ หรื อยอมรับในคุณค่าอันใดอันหนึ,ง ซึ, งทําให้บุคคลสามารถบังคับพฤติกรรมของ
ตนเองได้
ออซูเบล (Ausubel, 1972 : 189-190) ได้ให้ความหมาย วินยั ไว้วา่ การกําหนดมาตรฐาน
ภายนอกต่างๆ ขึFน เพื,อควบคุมการกระทําของบุคคลนัFน มีตF งั แต่การกระทําตามใจตนเองโดยไม่มี
กฎเกณฑ์อะไรเลยไปจนถึงเผด็จการ ถ้าอํานาจการควบคุมการกระทําของบุคคลให้เป็ นไปตามวินยั ที,
กําหนดไว้เกิดขึFนจากภายในตัวเขาเอง เรี ยกว่า วินยั ในตนเอง
“วินยั ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1077) หมายถึง การอยูใ่ นระเบียบ
แบบแผน และข้อบังคับปฏิบตั ิ
กรมวิชาการ (2542 : 21) ให้ความหมายของวินยั ไว้วา่ หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง
ที,กาํ หนดขึFน เพื,อใช้เป็ นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ิในการดํารงชีวติ ร่ วมกัน เพื,อให้อยู่
อย่างราบรื, น มีความสุ ขความสําเร็ จ โดยอาศัยการฝึ กให้รู้จกั ปฏิบตั ิตน รู ้จกั ควบคุมตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 : 20) ให้ความหมายวินยั หมายถึง
คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที,ช่วยให้สามารถควบคุมตนเองและปฏิบตั ิตามระบบระเบียบเพื,อ
ประโยชน์สุขของส่ วนรวม
พระธรรมปิ ฎก (2539 : 2-9) ได้ให้ความหมายของวินยั ไว้วา่ “วินยั ” เป็ นคําศัพท์ที,มี
ความสําคัญในพระพุทธศาสนา มักใช้ควบคู่กบั คําว่า “ธรรม” ดังที,เรี ยกว่า “ธรรมวินยั ” กฎของ
ธรรมชาติเรี ยกว่า “ธรรม” กฎของมนุษย์เรี ยกว่า “วินยั ” วินยั ในความหมายกว้าง คือ ระบบ ระเบียบ
ทัFงหมดของชีวติ และสังคมมนุษย์ จะตัFงอยูไ่ ด้ดีเป็ นผลสําเร็ จได้ตอ้ งมองวินยั โยงลงไปถึงธรรม หรื อ
โยงวินยั กับธรรมชาติดว้ ยกันให้ได้เป็ นเบืFองต้น
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2532 : 759) ให้ความหมายว่า วินยั ในตนเองหมายถึง
การที,บุคคลสามารถบังคับควบคุมตนเองทัFงกาย วาจา ใจ ให้ประพฤติปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์เวลา และเป็ นไปตามเงื,อนไข กฎเกณฑ์ กติกา หรื อข้อตกลงที,สงั กําหนดไว้ดว้ ยความเต็มใจ
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และจริ งใจโดยไม่มีการลงโทษหรื อควบคุม
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2539 : 70) ได้ให้ความหมายของวินยั ดังต่อไปนีF
1. การมีวนิ ยั โดยมองเชิงพฤติกรรมการกระทํา การมีวนิ ยั หมายถึง การที,บุคคลปฏิบตั ิตน
ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน ข้อตกลงที,สงั คมกําหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ิตาม
เพื,อให้บุคคลอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
2. การมีวนิ ยั โดยมองเชิงความรู ้สึกนึกคิด จิตใจ การมีวนิ ยั หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิด
ความสํานึก และจิตวิญญาณที,มีอยูภ่ ายใต้ตวั บุคคลเป็ นเครื, องกํากับให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ิตามวินยั
3. การมีวนิ ยั โดยมองเชิงจิตใจและพฤติกรรม การมีวนิ ยั หมายถึง คุณลักษณะโดยรวม
ของบุคคลที,แสดงออกด้วยใจหรื อความรู ้สึก ความคิด การตัดสิ นใจ และเลือกกระทําตามวินยั ที,เป็ นไป
ในทางสร้างสรรค์ดว้ ยความสมัครใจ เพื,อแก้ปัญหาของส่ วนตน และส่ วนรวมอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การอยูร่ วมกันในสังคม
4. การมีวนิ ยั โดยมองเชิงสัมพันธ์กบั จริ ยธรรม การมีวนิ ยั หมายถึง จริ ยธรรมที,กาํ กับ
ความพระพฤติที,สงั คมยอมรับการพัฒนาการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน นับว่าเป็ นสิ, งจําเป็ น เพราะวินยั
เป็ นสิ, งสัมพันธ์กบั ชีวติ ความเป็ นอยูท่ างสังคม ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โรงเรี ยนในฐานะ
ที,เป็ นบ้านหลังที,สองต้องแนะนําแนวทางให้นกั เรี ยนสามารถประพฤติตนให้เป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั โดย
เฉพาะอย่างยิง, การมีวนิ ยั ในตนเอง ซึ, งถือว่าเป็ นสิ, งที,สาํ คัญสู งสุ ดสําหรับมนุษย์ เพราะถ้าตัวเราเองมี
วินยั แล้ววินยั ด้านอื,น ๆ ก็จะตามมา
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 59) กล่าวว่า วินยั ในตนเอง คือ ความสามารถของบุคคลใน
การที,จะให้รางวัลตนเอง เมื,อทําดีและลงโทษเมื,อทําชัว, ซึ, งเป็ นความสามารถในการควบคุมตนเอง
หรื อความสามารถในการที,จะยืนหยัดเป็ นตัวของตัวเอง
ปรี ชา ธรรมา (2546 : 33) ได้ให้ความหมาย ความมีวนิ ยั ในตนเอง ไว้วา่ หมายถึง การ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลด้วยความสามารถของตนเองได้เป็ นผลสําเร็ จ ตามเป้าหมายอันที,เป็ นที,
ยอมรับ โดยงดเว้นหรื อระงับยับยัFงการกระทําอันไม่เหมาะสมและนําตนไปสู่ การกระทําอันเหมาะสม
ยิง, ขึFน
ความหมายของวินัยนักเรียนในระดับการศึกษาขัUนพืนU ฐาน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัFนพืFนฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19-21) ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนไว้
8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื, อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน, ในการ
ทํางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ โดยได้ให้นิยามของคําว่า มีวนิ ยั และผูม้ ีวนิ ยั ดังนีF
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มีวนิ ยั หมายถึง คุณลักษณะที,แสดงออกถึงการยึดมัน, ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
มีวนิ ยั ในตนเอง คือ ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนอย่างสมํ,าเสมอ การมีวนิ ยั ใน
สังคม คือ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่กระทบกระทัง, กัน ทํา
ให้ทุกคนอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ผูม้ ีวนิ ยั คือ ผูท้ ี,ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรี ยน และสังคมเป็ นปกติวสิ ยั ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื,น
ตัวชีFวดั ของการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน คือ ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรี ยนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชีFของการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ได้แก่
1. ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื,น
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจําวันและรับผิดชอบในการทํางาน
พฤติกรรมสําคัญของการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ตามกรอบการออกแบบการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัFนพืFนฐาน พุทธศักราช 2551
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 127) ได้แก่
1. จัดเก็บสิ, งของเป็ นที,เป็ นทาง
2. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
3. มีมารยาทในการเข้าประชุม
4. เข้าแถวซืF ออาหารตามลําดับ
5. ทิFงขยะในที,ที,จดั เตรี ยมไว้
6. ทํากิจวัตรของตนตามเวลา
7. ไปโรงเรี ยนทันเวลา
8. เมื,อถึงชัว, โมงเข้าเรี ยนตามเวลา
9. ทํางานเสร็ จตามเวลาที,กาํ หนด
10.เข้าร่ วมกิจกรรมตามเวลาที,นดั หมาย
จากที,กล่าวมาข้างต้นจึงสรุ ปได้วา่ วินยั ในตนเอง เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที,สามารถ
ควบคุมตนเองได้ในด้านพฤติกรรม อารมณ์ ให้เป็ นไปในทางที,ถูกต้อง เหมาะสม และดีงาม ตามความ
มุ่งหวังของตนเองและเป็ นที,ยอมรับของสังคม
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ทฤษฎีความมีวนิ ัยในตนเอง
การมีวนิ ยั ในตนเอง เป็ นคุณสมบัติสาํ คัญที,บุคคลควรจะมี เพราะผูท้ ี,มีวนิ ยั ในตนเองจะมี
จริ ยธรรมและประพฤติตนอย่างมีเหตุผล ไม่ก่อความวุน่ วายแก่สงั คม การศึกษาทฤษฎีที,วา่ ด้วยการเกิด
วินยั ในตนเอง จึงเป็ นสิ, งสําคัญที,จะให้ทราบว่าวินยั ในตนเองมีที,มาอย่างไร เพื,อจะได้ปลูกฝังและ
พัฒนาให้เกิดขึFนในตัวบุคคลได้ (ไพบูลย์ ข่าขันมาลี, 2548 : 17)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 63-68) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสาํ คัญที,เกี,ยวกับความมีวนิ ยั ใน
ตนเอง มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) ซึ, งว่าด้วยการกําเนิดของการควบคุมตนเองหรื อ
ความมีวนิ ยั ในตนเอง และทฤษฏีของเพคและเฮวิกเฮิสต์ (Peck and Havighurst) ซึ, งว่าด้วยการ
พัฒนาการของแรงจูงใจทางจริ ยธรรม หรื อความมีวนิ ยั ในตนเอง โดยยึดการควบคุมของอีโก้ และ
ซุปเปอร์อีโก้เป็ นหลัก ซึ, งมีหลักการสําคัญดังต่อไปนีF
ทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองของเมาเรอร์ (Mowrer)
การเกิดวินยั ในตนเองของบุคคลนัFน นักจิตวิทยาทัFงหลายเชื,อว่าจะต้องมีพFืนฐานมาตัFงแต่
ระยะ แรกเกิดจนกระทัง, เติบโตขึFนมา สิ, งที,สาํ คัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับทารก หรื อผู ้
เลีFยงดู อันจะเป็ นทางนําไปสู่ ความสามารถในการให้รางวัลตนเองหรื อความสามารถควบคุมตนเอง
เมื,อโตขึFน ซึ, งเมาเรอร์ได้ได้อธิบายว่า ทารกหรื อเด็กจะต้องเรี ยนรู ้จากผูท้ ี,เลีFยงดูตนเองมา โดยที,การ
เรี ยนรู ้นF ีจะเกิดในสภาพอันเหมาะสมเท่านัFน การเรี ยนรู ้ของเด็กทารกหรื อเด็กนีFจะเกิดขึFนหลายระดับ
และมีขF นั ตอนดังต่อไปนีF
1. บุคคลที,สาํ คัญต่อการเรี ยนรู ้ของทารกหรื อเด็ก คือ บิดามารดา หรื อผูเ้ ลีFยงดู ซึ, งเป็ นผูม้ า
บําบัดความต้องการของทารก เช่น หิ วก็ได้ดื,มนม ร้อนก็ได้อาบนํFา ยุงกัดก็มีผปู ้ ั ดให้ ฯลฯ เมื,อทารก
ได้รับการบําบัดความต้องการก็จะรู ้สึกสบาย พอใจ และมีความสุ ข ความรู ้สึกของทารกนีFจะรุ นแรง
มาก และตรึ งอยูใ่ นสํานึกของทารกไปจนเติบโตขึFน การที,ทารกได้รับการบําบัดความต้องการจนรู ้สึก
สบาย พอใจและมีความสุ ขนัFน สิ, งที,เกิดควบคู่กบั เหตุการณ์อยูเ่ สมอทุกครัFง ก็คือการปรากฏตัวของบิดา
มารดา หรื อผูเ้ ลีFยงดูในขณะที,มาปรนนิบตั ิเด็ก การบําบัดความต้องการของตนกับบิดามารดา หรื อ
ผูเ้ ลีFยงดู เป็ นสิ, งที,ควบคู่กนั เสมอในการรับรู ้ของเด็ก นัน, ก็คือบุคคลที,สาํ คัญต่อการเรี ยนรู ้เริ, มแรกของ
ทารกหรื อเด็ก ก็คือ ผูเ้ ลีFยงเด็กหรื อทารก ซึ, งบิดามารดา หรื อผูอ้ ื,นก็ได้
2. ความรักและความผูกพันของเด็ก นําไปสู่ การปฏิบตั ิตามคําอบรมสัง, สอนหรื อการ
เลียนแบบผูท้ ี,ตนรักและพอใจ กล่าวคือ จากความรักและพอใจของเด็กที,มีต่อบิดามารดาหรื อผูเ้ ลีFยงดู จึง
ทําให้เมื,อบิดามารดาหรื อผูเ้ ลีFยงดูมีการอบรมสัง, สอนเด็ก หรื อมีการกระทําหรื อพูดจาอย่างไรเด็กก็จะเกิด
การทําตามหรื อเลียนแบบคําพูดหรื อการกระทําตามที,บิดามารดาหรื อผูด้ ูแลสัง, สอนหรื อตามที,เห็นบิดา
มารดาหรื อผูเ้ ลีFยงดูกกระทํา ซึ, งการกระทําของเด็กเช่นนีF จะทําให้เขาเกิดความสุ ข ความพอใจได้เอง อัน
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เป็ นลักษณะการให้รางวัลและชมเชยตนเอง โดยบุคคลไม่ได้หวังผลจากภายนอก การเลียนแบบผูเ้ ลีFยงดู
ตนของเด็กจะทําทัFงทางที,ดีและไม่ดีเท่ากัน ตราบเท่าที,ลกั ษณะนัFนเป็ นลักษณะของผูท้ ี,ตนรักและพอใจ
เช่น ถ้าเด็กเห็นผูเ้ ลีFยงดูสูบบุหรี, เสมอ เมื,อเด็กสู บบุหรี, บา้ งก็จะเกิดความสุ ขและพอใจ เพราะเป็ นลักษณะ
ของผูท้ ี,ตนรักและพอใจมาก่อน ความสามารถในการให้รางวัลตนเองนีFเมาเรอร์เชื,อว่า เป็ นลักษณะที,
แสดงถึงการบรรลุวฒ
ุ ิภาวะทางจิตของบุคคลนัFน โดยจะเกิดขึFนในเด็กปกติที,มีอายุประมาณ 8-10 ขวบ
และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมื,อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ฉะนัFน ผูท้ ี,บรรลุวฒ
ุ ิภาวะทางจิตอย่างสมบูรณ์ จึง
จะเป็ นผูท้ ี,มีความสามารถที,จะควบคุมตนให้ปฏิบตั ิตนอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในการ
โต้ตอบเมื,อเกิดความคับข้องใจ เมื,อเกิดความกลัว ในการมีความรัก และในการมีอารมณ์ต่างๆ ฯลฯ ส่ วน
ผูท้ ี,ขาดวินยั ในตนเอง หรื อขาดการควบคุมตนเอง ก็เพราะไม่ได้ผา่ นการเรี ยนรู ้ตF งั แต่วยั ทารก จึงกลาย
เป็ นบุคคลที,ขาดความยับยัFงชัง, ใจในการกระทํา และกลายเป็ นผูท้ าํ ผิดกฎหมายของบ้านเมืองอยูเ่ สมอ ใน
รายที,รุนแรงอาจกลายเป็ นอาชญากรเรืF อรังหมดโอกาสที,จะแก้ไข
ดังนัFน จากทฤษฎีของเมาเรอร์ การเกิดวินยั ในตนเองจนเป็ นผูท้ ี,บรรลุวฒ
ุ ิภาวะทางจิตได้
นัFนจะต้องเริ, มต้นจากการเลีFยงดูในวัยทารกอย่างมีความสุ ข ความอบอุ่น และผ่านการอบรมสัง, สอน
หรื อการเลียนแบบที,ดีจากผูท้ ี,เลีFยงตนเองจึงจะพัฒนามาเป็ นลักษณะที,เด่นชัดในจิตสํานึกของบุคคล
นัFนและ กลายเป็ นพฤติกรรมที,ถูกต้องมีเหตุผลของบุคคลนัFน
ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรื อความมีวนิ ัยในตนเองของเพคและเฮวิกเฮิสต์ (Peck and
Havighurst)
นักทฤษฎีทF งั สองมีความเชื,อว่า การควบคุมของอีโก้ (Ego – Control) และการควบคุมของ
ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego – Control) ร่ วมกันช่วยให้เกิดความต้องการแสดงพฤติกรรมเพื,อผูอ้ ื,นอย่าง
สมเหตุสมผล พลังควบคุมของอีโก้และซุปเปอร์อีโก้ในบุคคลจะมีมากหรื อน้อยก็ได้ และจะมีในระดับ
ที,ไม่เท่ากัน อันเนื,องมาจากการได้รับความรู ้ทางจริ ยศึกษาที,ทาํ ให้ทราบถึงผลที,จะเกิดขึFนจากการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละบุคคลจะมีระดับไม่เท่ากัน ซึ, งจะส่ งผลไปยังความมีวนิ ยั ในตนเองหรื อการ
ควบคุมของอีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ที,ต่างระดับกัน ดังนัFน นักทฤษฎีทF งั สองจึงจําแนกลักษณะของบุคคล
ออกเป็ น 5 ประเภท ดังนีFคือ
1. พวกปราศจากจริ ยธรรม )Amoral Person( หมายถึง บุคคลที,มีพลังควบคุมของอีโก้และ
ซุปเปอร์อีโก้ที,นอ้ ยมาก โดยบุคคลจะเป็ นผูท้ ี,ยดึ ตนเองเป็ นศูนย์กลางและเห็นแก่ตวั ฝ่ ายเดียว โดยที,ไม่
เรี ยนรู ้ที,จะให้แก่ผอู ้ ื,น เป็ นผูท้ ี,ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และจะกระทําการต่างๆ อย่างไม่ไตร่ ตรอง
บุคคลประเภทนีFถูกควบคุมโดยความเห็นแก่ตวั ของตนเอง และเป็ นผูท้ ี,ขาดความมีวนิ ยั ในตนเองหรื อมี
น้อยมาก
2. พวกเอาแต่ได้ (Expedient Person) หมายถึง บุคคลที,มีพลังควบคุมของอีโก้นอ้ ยแต่พลัง
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ควบคุมซุปเปอร์อีโก้มีมากขึFน แต่กย็ งั จัดอยูใ่ นประเภทปานกลางค่อนข้างน้อย บุคคลประเภทนีFยงั จะ
ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง และกระทําทุกอย่างเพื,อความพอใจและผลได้ของตนเอง เป็ นคนที,ไม่จริ งใจ
จะยอมอยูใ่ ต้การควบคุมของผูท้ ี,มีอาํ นาจถ้าจะทําให้เขาได้รับผลที,ตอ้ งการได้ เป็ นผูท้ ี,มีวนิ ยั ในตนเอง
น้อย ลักษณะนีFจะปรากฏตัFงแต่วยั เด็กตอนต้น และในคนบางประเภทจะติดตัวไปจนตลอดชีวติ
3. พวกคล้อยตาม (Conformimg Person) หมายถึง บุคคลที,มีพลังควบคุมของอีโก้นอ้ ย
เหมือนคน 2 ประเภทแรกแต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้มีมากกว่า คือ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่อนข้างมาก คนพวกนีFจะยึดพวกพ้องเป็ นหลักและคล้อยตามผูอ้ ื,นโดยไม่ตอ้ งไตร่ ตรองบุคคลประเภท
นีF อยูภ่ ายใต้การควบคุมของสังคมและกลุ่ม เป็ นผูท้ ี,มีวนิ ยั ในตนเองปานกลางแต่ไม่แน่นอน
4. พวกตัFงใจจริ งแต่ขาดเหตุผล (Irrational Conscientious Person) หมายถึง บุคคลที,มีพลัง
ควบคุมของอีโก้ในระดับปานกลาง แต่มีพลังควบคุมซุปเปอร์อีโก้มีมาก จะเป็ นผูท้ ี,ยอมรับกฎเกณฑ์
และค่านิยมทางสังคมเข้าไปเป็ นลักษณะของตนเอง จะเป็ นผูท้ ี,ทาํ ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างยึด
มัน, และมีศรัทธา เป็ นผูท้ ี,ถูกควบคุมโดยค่านิยม และปทัสถานของสังคม เป็ นผูท้ ี,มีวนิ ยั ในตนเอง
ค่อนข้างมากแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ บุคคลประเภทนีFจะทําตามกฎอย่างเคร่ งครัดโดยเห็นว่ากฎเกณฑ์นF นั เป็ น
ของศักดิYสิทธิY แม้จะเกิดผลเสี ยหายแก่ผอู ้ ื,นก็ไม่สนใจ บุคคลประเภทนีFจะเป็ นหลักของชุมชนเพราะมี
ความมัน, คงในความเชื,อและการกระทํา คนอื,นเห็นได้ง่าย แต่การขาดความยืดหยุน่ อย่างมีเหตุผลของ
คนประเภทนีF จึงยังเป็ นบุคคลที,ไม่สมบูรณ์ทางจริ ยธรรม
5. พวกเห็นแก่ผอู ้ ื,นอย่างมีเหตุผล (Rational Altruistic Person) หมายถึง บุคคลที,มีพลัง
ควบคุมอีโก้มีมาก และพลังควบคุมซุปเปอร์อีโก้กม็ ากด้วย จนเกิดสมดุลระหว่างการปฏิบตั ิตนตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม และความสมเหตุสมผลโดยเห็นแก่ผอู ้ ื,นทัว, ไปเป็ นหลัก บุคคลประเภทนีFมีความ
สามารถควบคุมตนเองอย่างมีเหตุผล มิได้ตกอยูใ่ นอิทธิพลของกลุ่มในสังคม หรื ออยูใ่ ต้อิทธิพลของ
กฎเกณฑ์อย่างปราศจากเหตุผล เป็ นผูท้ ี,มีวนิ ยั ในตนเองสู งมาก เป็ นผูท้ ี,ตระหนักถึงผลของการกระทํา
ของตนต่อผูอ้ ื,น ก่อนทําอะไรต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผลเพื,อผูอ้ ื,น พร้อมที,จะร่ วมมือกับสังคม มีความ
รับผิดชอบและให้ความเคารพต่อเพื,อนมนุษย์โดยทัว, ไป มีความต้องการที,จะเสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม บุคคลประเภทนีFมีไม่มากนักในแต่ละสังคม แต่นกั ทฤษฎีทF งั สองเชื,อว่าเป็ นบุคลิกภาพที,ได้
พัฒนาถึงขีดสู งสุ ดของมนุษย์
จากทฤษฎีความมีวนิ ยั ในตนเองที,ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวินยั ในตนเองที,เกิดขึFน
อย่างถูกต้องเหมาะสม ดีงาม มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความเป็ นเหตุเป็ นผล และเป็ นที,ยอมรับของสังคม
นัFน บิดามารดา หรื อผูเ้ ลีFยงดู เป็ นผูม้ ีส่วนสําคัญอย่างยิง, ในการที,เด็กจะเลียนแบบและเป็ นแบบอย่าง
แต่จะเป็ นไปในทางที,ดีได้นF นั ก็ขF ึนอยูก่ บั พลังในการควบคุมอีโก้และซุปเปอร์ซุปเปอร์อีโก้ของบุคคล
นัFนเองด้วย
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ตอนที$ 4 การเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
แนวคิดเกีย$ วกับการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
การเสริ มสร้างให้คนไทยมีวนิ ยั เป็ นส่ วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพของคนไทย
นายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงได้ให้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไว้เพื,อ
เป็ นรากฐานในการพัฒนาคนไทย โดยเฉพาะค่านิยมหลักข้อที, 8 ที,ระบุวา่ “มีระเบียบ วินยั เคารพ
กฎหมาย ผูน้ อ้ ยรู ้จกั การเคารพผูใ้ หญ่” ทัFงนีFหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัFนพืFนฐาน พุทธศักราช 2551
ได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายที,จะให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมื,อสําเร็ จการศึกษาขัFนพืFนฐานในข้อที, 1 ว่า “มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที,พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
พุทธศาสนา หรื อศาสนาที,ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื,อสร้างสรรค์ประเทศไทย
ให้เข้มแข็ง” (ฤตินนั ท์ สมุทร์ทยั และคณะ, 2560 : 3)
การสร้างวินยั ให้เกิดขึFนกับคนในชาติ จําเป็ นต้องเริ, มตัFงแต่วยั เยาว์ ซึ, งเป็ นวัยที,กาํ ลังสร้าง
ลักษณะนิสยั และต่อเนื,องถึงวัยเรี ยน เพราะจะมีกระบวนการเรี ยนรู ้ คิด อย่างมีเหตุผลตามลําดับ
พัฒนาการของวัย ทุกสถาบันในสังคมจึงมีบทบาทในการปลูกฝังการมีวนิ ยั ให้แก่คนในชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิง, สถานศึกษาระดับการศึกษาขัFนพืFนฐาน ดังนัFน ผูบ้ ริ หาร คณะครู และผูท้ ี,มีส่วนเกี,ยวข้องทุกคน
ควรร่ วมมือกันพัฒนาวินยั ของนักเรี ยนภายใต้แนวคิด ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) (เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2556) บทบาทของครู ในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
จําเป็ นต้องเปลี,ยนแปลง และการจัดการศึกษา จะต้องเปลี,ยนจากการเน้นที,การสอนของครู เป็ นเน้นที,
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และเปลี,ยนจากเน้นที,การเรี ยนของแต่ละบุคคล (Individual Learning) มาเป็ น
เน้นที,การเรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่ม (Team Learning) รวมทัFงเปลี,ยนจากการเรี ยนแบบเน้นการแข่งขันมา
เป็ นเน้นที,ความร่ วมมือ หรื อช่วยเหลือ แบ่งปั นกัน ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพจะเปลี,ยนบรรยากาศ
ของ “โรงเรี ยน” ช่วยให้สมาชิก อันได้แก่ ครู ผสู ้ อน ผูบ้ ริ หาร นักการศึกษา และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ
นักเรี ยน หรื อแม้กระทัง, ผูป้ กครอง มีความรู ้สึกร่ วมกันเป็ นเจ้าของโรงเรี ยนหรื อชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพอย่างเท่าเทียมกันโดยมุ่งเน้นที,การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก และเพื,อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
และบรรลุวตั ถประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพจึงเปรี ยบเสมือนเครื, องมือสําหรับให้
ครู รวมตัวกันเป็ นชุมชน (Community) และก่อให้เกิดการเปลี,ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรี ยนรู ้
เพื,อปรับปรุ งโรงเรี ยน ตนเอง ให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมที,พึงประสงค์เพิ,มขึFน และร่ วมกันลดพฤติกรรม
ที,ไม่พึงประสงค์ให้นอ้ ยลงหรื อหมดไป (ฤตินนั ท์ สมุทร์ทยั และคณะ, 2560 : 4)
พล แสงสว่าง (2529 : 4-6) ได้เสนอแนวคิดในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิดที,เกี,ยวกับการบังคับในการเสริ มสร้างหรื อรักษาวินยั
2. แนวคิดที,ไม่ใช้การลงโทษในการเสริ มสร้างหรื อรักษาวินยั
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จุดสําคัญในการสร้างความมีวนิ ยั ให้แก่เด็ก คือ ผูใ้ หญ่จะต้องพยายามสร้างความคิดของ
เด็กที,มีต่อตนเองว่าเป็ นคนดีมีคุณค่าเท่าเทียมกับคนอื,น ซึ, งถ้าปลูกฝังได้สาํ เร็ จ ความคิดนัFนจะทําให้
เด็กเกิดความมัน, ใจในเกียรติและศักดิYศรี ของตน และจะมุ่งมัน, รักษาเกียรติประวัติของตนให้ดีอยูเ่ สมอ
ตลอดไป ในชีวติ ของเขา
ตลอดระยะเวลาที,เด็กค่อย ๆ เจริ ญเติบโตขึFนมานัFน ความรู ้สึกเกี,ยวกับตนเองว่า เป็ นคนมี
ค่าเพียงใดหรื อไม่นF นั จะค่อย ๆ เกิดมากขึFนตามลําดับ และที,มาของการที,เด็กแต่ละคนจะเกิดความรู ้สึก
ต่อตนเองไปในลักษณะใดนัFน ขึFนอยูก่ บั สาเหตุสาํ คัญ 4 ประการ คือ
1. สาเหตุจากความซาบซึF งหรื อความประทับใจที,เด็กได้รับมาจากคนอื,น
2. สาเหตุจากประสบการณ์ของเด็กที,สะสมไว้ตลอดชีวติ ที,ผา่ นมา
3. สาเหตุจากความสามารถของเขาที,ยกระดับชีวติ ไปสู่ จุดหมายตามที,มุ่งหวังไว้
4. สาเหตุจากขีดความสามารถที,จะประเมินการกระทําของตนเอง ตามมาตรฐานเบืFองต้น
ที,กาํ หนดไว้ดว้ ยตนเอง ซึ, งแต่ละข้อมีรายละเอียดที,ควรสนใจดังต่อไปนีF
4.1 ความประทับใจที,เด็กแต่ละคนได้รับจากคนอื,น โดยเฉพาะคนที,มีความสําคัญต่อ
ตัวเด็กเองนัFน มีความสําคัญอย่างยิง, คําติ-ชม การยอมรับ หรื อไม่ยอมรับในการกระทําต่าง ๆ ของเด็ก
ความเอืFออาทรต่อสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ การให้เด็กมีโอกาสได้ร่วม หรื อไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
ทัFงหมดเหล่านีFมีอิทธิพลอย่างยิง, ต่อแนวคิดของเด็กที,มีต่อตนเอง และตีราคาตนเองว่า เป็ นคนมีคุณค่า
เพียงใด
การที,เด็กแต่ละคนจะรู ้วา่ ตนเองเป็ นคนขีFอายหรื อไม่ เกียจคร้านหรื อไม่ ประณี ต
หรื อไม่ตF งั ใจทํางานการหรื อไม่ หรื อเป็ นเด็กซนหรื อไม่เพียงใดนัFน มิได้เกิดจากการที,เด็กวิเคราะห์ตวั
ของเขาเองแต่อย่างใด แต่เกิดจากการติ-ชม ของคนอื,น ๆ ที,กระทําต่อตัวเขามากกว่าคําติ-ชม ของผูค้ น
รอบตัว โดยเฉพาะคนที,มีความสําคัญต่อชีวติ ของเขา เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ มีความสําคัญอย่างยิง,
ต่อเด็ก ไม่วา่ จะกระทําต่อตัวเขาโดยตรงหรื อไม่
4.2 ประสบการณ์ที,สะสมมาในชีวติ ของเด็ก ได้แก่ ประสบการณ์เกี,ยวกับความสําเร็ จ
ที,เด็กได้รับมาในช่วงชีวติ ของเขา ในขณะที,เด็ก ๆ ต้องเผชิญกับชีวติ ในโลกที,กว้างขวางใหญ่โตกว่า
ครอบครัวของเขาอย่างมากมายนัFน เด็กแต่ละคนจะเกิดความรู ้สึกที,จะต้องไปเปรี ยบเทียบกับคนอื,น ๆ
เพื,อให้ได้ชยั ชนะในชีวติ ในหลาย ๆ เรื, อง เด็กที,มีรูปร่ างหน้าตา และแนวทางที,ช่วยให้เขาได้รับความ
ประทับใจไปในทางที,ดีอยูเ่ สมอนัFน ย่อมจะเห็นตนเองแตกต่างไปจากคนอื,น ๆ ที,พบแต่ความไม่สนใจ
ใยดีและการขัดขวางต่างๆอยูเ่ สมอ เขาอาจจะไม่รู้สึกซึF งว่าอะไรที,ทาํ ให้เขาได้รับแต่สิ,งที,เป็ นประโยชน์
เช่นนัFน แต่ความสําเร็ จที,ทาํ ให้เขาได้รับการยอมรับมาตลอดเวลาในชีวติ ของเขานัFน จะเป็ นต้นเหตุที,
ก่อให้เกิดรู ปแบบความรู ้สึกต่อตนเองของเด็กไปในทางที,ดีผลของความรู ้สึกดังกล่าวที,สะสมมาเรื, อย ๆ
นัFนนับว่า มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของความคิดที,มีต่อตนเองว่า เป็ นคนมีคุณค่าหรื อไม่
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4.3 ความสามารถของเด็กที,จะยกระดับชีวติ ของตนไปสู่ จุดหมายปลายทางที,ถูก
กําหนดไว้ ซึ, งมีผลอย่างสําคัญต่อการที,จะทําให้เด็กเกิดความรู ้สึกในคุณค่าของตนเองนีF ได้แก่ ความ
สามารถของเด็กในการที,จะก้าวไปสู่ จุดหมายปลายทางที,ถูกกําหนด และยัดเยียดไว้ให้เด็กต้องก้าวไป
ให้ถึง การที,เด็กถูกาํ หนดไว้วา่ จะต้องเป็ นคนที,มีความพร้อมที,จะทําอะไรๆ ได้ทุกอย่างนัFน ย่อมจะทํา
ให้เกิดความรู ้สึกในคุณค่าของตนเองตํ,าลงไปเพราะแม้แต่เด็กๆก็ยงั รู ้สึกว่าเป็ นหน้าที,ที,จะต้องยกระดับ
ชีวติ ไปสู่ ระดับที,มุ่งหวังหรื อที,มีมาตรฐาน ดังนัFน ในเรื, องนีFบิดามารดาจึงไม่ควรมอบหมายการงานให้
เด็กในระดับที,สูง และตายตัวเกินไปนัก และควรให้โอกาสบุตรหลานของตนได้ตดั สิ นใจของเขาเอง
ด้วยค่านิยมที,เขามีอยูก่ จ็ ะช่วยทําให้เด็กเกิดความรู ้สึกที,ดีขF ึน
4.4 ขีดความสามารถ ที,จะประเมินการกระทําของตนเอง ตามมาตรฐานที,ตนกําหนด
ขึFนตามความเป็ นจริ ง เด็ก ๆ จะขาดความมัน, ใจในตนเอง และความรู ้สึกในคุณค่าที,ตนมีอยู่ จนกว่าเขา
จะกําหนดมาตรฐานเบืFองต้นตามความเป็ นจริ งได้ดว้ ยตนเอง และใช้มาตรฐานนัFนสําหรับประเมินการ
กระทําของตนได้ มาตรฐานที,เด็กกําหนดได้พอเหมาะแก่ตนเองนัFน จะช่วยให้เขารักษาความรู ้สึกที,ดี
ต่อตนเองไว้ได้อย่างมัน, คงตลอดไป ในเรื, องนีFเด็กที,ยงั เล็กมาก ๆ จะไม่มีความสามารถถึงระดับที,จะทํา
ได้ แต่เขาก็สามารถจะรับความช่วยเหลือให้รู้จกั พิจารณาตัดสิ นใจ ที,จะเลือกทํางานให้ประสบความ
สําเร็ จตามความสามารถของเขา ซึ, งย่อมจะมีความหมายต่อหลายสิ, งหลายอย่างไปพร้อมๆ กันด้วย
ในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารและครู ต่างก็มีวนิ ยั วางไว้เพื,อเป็ นรู ปแบบในการปฏิบตั ิ และมี
“การรักษาวินยั ” การรักษาวินยั หมายถึง (พล แสงสว่าง, 2529 : 15)
1. ระวัง ได้แก่ การเอาใจใส่ ไม่ละเลย
2. ดูแล ได้แก่ การตรวจสอบ กํากับ ตรวจตรา
3. ป้องกัน ได้แก่ การกระทําในทางที,จะขจัดเหตุที,ทาํ ให้กระทําผิดวินยั
4. เยียวยา ได้แก่ การแก้ไขและปรับปรุ งหรื อส่ งเสริ มให้มีวนิ ยั ดีขF ึน
การเสริ มสร้างวินยั ของตนเอง มีวธิ ีง่าย ๆ ที,จะปฏิบตั ิ คือ
1. เรี ยนรู ้และเข้าใจโดยแจ่มแจ้งถึงวินยั ขององค์กรที,ตนสังกัดอยูว่ า่ ให้ปฏิบตั ิอย่างไร และ
ห้ามอะไร
2. สํานึกในหน้าที,วา่ จะต้องทําตามแบบอย่าง หรื อต้องรักษาวินยั ขององค์กรนัFน
3. ตระหนักในความสําคัญของวินยั ว่า วินยั จะสร้างความดี ความเจริ ญ และความสําคัญ
ให้แก่ตนเองและหน่วยงาน
4. ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิ และละเว้นการปฏิบตั ิในข้อห้ามโดยเคร่ งครัด
เพื,อให้การเสริ มวินยั มีประสิ ทธิภาพ ครู ผสู ้ อนต้องยึดเกณฑ์ 3 ประการ เป็ นเป้าประสงค์ คือ
1. วินยั จะต้องทําให้เด็กเกิดการเปลี,ยนแปลงในทางที,พึงประสงค์ หรื อสร้างความเจริ ญ
งอกงามให้เกิดขึFนในตัวเด็ก
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2. วินยั จะต้องคงรักษาเกียรติ และศักดิYศรี ของเด็กไว้
3. วินยั จะต้องสามารถพยุง สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างผูป้ กครองเด็กและตัวเด็กเอง
กิติมา ปรี ดีดิลก (2532) ได้กล่าวถึงวินยั ที,ใช้กนั อยูใ่ นโรงเรี ยน จัดแบ่งไว้ 3 ประเภท คือ
1. วินยั เฉี ยบขาดแบบทหาร วินยั แบบนีFเป็ นการใช้ความกลัวเป็ นเครื, องมือ นักเรี ยนจะทําดี
เพราะกลัวถูกลงโทษ เป็ นการยับยัFงบังคับนักเรี ยนให้อยูใ่ นกรอบแบบทหาร ถ้าใครทําผิดก็ถูกลงโทษ
2. วินยั แบบดําเนินงานให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรี ยน เป็ นการจัดหาแนวทาง
ปฏิบตั ิที,สอดคล้องกับความสนใจของนักเรี ยนเพื,อเป็ นการหลีกเลี,ยงปั ญหา การขัดขืนระเบียบวินยั ซึ, ง
วินยั ลักษณะที,ไม่สามารถจัดให้ได้ตามความพอใจของนักเรี ยนทุกอย่างไป
3. วินยั ที,เกิดจากการรู ้จกั ความรับผิดชอบและเกียรติของตนเอง เป็ นการพยายามสร้างให้
นักเรี ยนนับถือเกียรติของตน และรู ้จกั รับผิดชอบต่อการที,จะรักษาเกียรตินF นั ไว้
แนวคิดนีFถือว่าจุดมุ่งหมายของการมีวนิ ยั ก็คือ การให้คนมีความประพฤติดี คนจะมีความ
ประพฤติดีกต็ ่อเมื,อมีคุณธรรมประจําใจและนับถือเกียรติของตนเอง ถ้าเราคิดว่าเราเป็ นคนดี เป็ นคนที,
มีเกียรติกย็ อ่ มจะไม่ทาํ ในสิ, งที,ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชื,อเสี ยงของเราเอง คนทําดีกเ็ พราะรักที,จะทํา
ดีไม่ใช่เกรงกลัวอํานาจภายนอก การมุ่งให้คนรักษาเกียรติของตนเองเป็ นจุดมุ่งหมายของการสร้างวินยั
ความสํ าคัญและความจําเป็ นในการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
นักวิชาการและนักการศึกษา ได้กล่าวถึงความสําคัญและความจําเป็ นของการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ดังนีF
เฮอลอค (Hurlock, 1984 : 393) ได้ให้ความสําคัญต่อการปลูกฝังวินยั ดังนีF
1. ช่วยให้เด็กรู ้สึกมัน, ใจโดยบอกว่าสิ, งใดควรทําและสิ, งใดไม่ควรทํา
2. ช่วยให้เด็กหลีกเลี,ยงต่อความรู ้สึกผิดหรื ออับอายต่อสิ, งที,ผดิ ความรู ้สึกที,หลีกเลี,ยง
ไม่ได้นF ี จะทําให้ไม่มีความสุ ข และเกิดการปรับตัวที,ยาก วินยั จะช่วยให้เด็กอยูใ่ นมาตรฐานของสังคม
3. ช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้การประพฤติตน ที,จะเป็ นทางไปสู่ การเป็ นผูน้ าํ ที,น่ายกย่อง นับถือ
เป็ นข้อบ่งชีFของความรักและการยอมรับที,สาํ คัญ คือการปรับตัวประสบผลสําเร็ จและมีความสุ ข
4. ช่วยรักษาแรงจูงใจในการเสริ มแรงของตน ซึ, งกระตุน้ ให้เด็กได้รับสิ, งที,เป็ นความต้องการ
ของเขา
5. ช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึก ศีลธรรม ซึ, งเป็ นแนวทางในการทําให้เด็กมีการตัดสิ นใจ
และควบคุมพฤติกรรมด้วยตนเอง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 10) ได้กล่าวถึงความสําคัญของวินยั ในตนเองว่า
เป็ นฐานของความรับผิดชอบ การเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื,น การเอืFอเฟืF อแบ่งปั น การรอคอย การแก้ปัญหา
ของส่ วนรวม สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบตั ิในสิ, งที,ถูกต้อง โดยใช้หลักการของเหตุผลโดยไม่ตอ้ ง
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ให้ผใู ้ ดมาคอยควบคุมบังคับ ซึ, งเป็ นพืFนฐานสําคัญที,เอืFอต่อความสําเร็ จของบุคคลและส่ วนรวม จึงควร
ส่ งเสริ มวินยั ในตนเอง และการส่ งเสริ มวินยั ในตนเองจะช่วยให้มีความสามารถ ดังต่อไปนีF
1. ด้านสติปัญญา ช่วยให้รู้จกั คิดใช้เหตุผล ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2. ด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ ช่วยให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ เคารพ
สิ ทธิของผูอ้ ื,น รู ้การแบ่งปั น รู ้จกั การรอคอย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2539 : 759) ได้กล่าวถึงความสําคัญของระเบียบวินยั ว่า
การมีระเบียบวินยั เป็ นคุณลักษณะหนึ,งที,สาํ คัญทางบุคลิกภาพของเด็ก ทัFงนีF เพราะผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง
จะเป็ นผูท้ ี,รู้จกั กาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ ต่อสังคม เป็ นผูท้ ี,มีระเบียบและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม และเมื,อใดก็ตามที,เด็กได้พฒั นาลักษณะดังกล่าวแล้ว เด็กก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะ
ที,สงั คมยอมรับ ทัFงต่อหน้าและลับหลังผูใ้ หญ่
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (อ้างถึงใน เกษมศักดิY ผลดิลก, 2547 : 19) ได้
อธิบายถึงความสําคัญของวินยั ต่อการพัฒนาปะเทศในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนีF
1. ด้านครอบครัว การที,สมาชิกในครอบครัวมีวนิ ยั ไม่วา่ จะเป็ นวินยั ภายนอกหรื อเป็ นวินยั
ภายในตนเองย่อมก่อให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื,อมัน, ระหว่างสมาชิก ทําให้เกิดสัมพันธภาพที,ดี
ระหว่างครอบครัวโดยเฉพาะสมาชิกผูเ้ ยาว์ของครอบครัว เมื,อเติบโตขึFนจากครอบครัวที,มีสมั พันธภาพ
ที,ดียอ่ มเป็ นผูท้ ี,มีบุคลิกภาพที,ดี มีความมัน, คงทางจิตใจ กล้าที,จะเรี ยนรู ้ ปรับตัวในสิ, งใหม่ๆ อันจะเป็ น
กําลังคนที,สาํ คัญในการช่วยพัฒนาประเทศสื บไป
2. ด้านสังคม เมื,อกลุ่มคนในสังคมมีการรักษาระเบียบวินยั เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม
ร่ วมกัน เช่น การช่วยรักษาสาธารณสมบัติ การเคารพไม่ล่วงเกินสิ ทธิของผูอ้ ื,น การปฏิบตั ิตามแบบแผน
ของสังคม ก็จะทําให้การดําเนินชีวติ อยูร่ ่ วมกันของบุคคลเป็ นไปอย่างสงบสุ ข
3. ด้านเศรษฐกิจ ในสภาพสังคมไทยปั จจุบนั มีการดําเนินงานของภาคธุรกิจอย่างรวดเร็ ว
โดยใช้เทคโนโลยีสื,อสารเป็ นเครื, องมือ เวลาจึงเป็ นทรัพยากรที,สาํ คัญยิง, ซึ, งผูด้ าํ เนินการทางธุรกิจ
จะต้องรักษาและใช้ให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าที,สุด ดังนัFน การมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และวินยั ในตนเอง
เกี,ยวกับความซื, อสัตย์จึงจําเป็ นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. ด้านการเมือง การที,ประชาชนในสังคมไทยมีความเคารพ ยอมรับความคิดเห็นบุคคล
อื,นแตกต่างไปจากตน และตระหนักในสิ ทธิหน้าที,ของตนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใน
ฐานะประชาชน จะช่วยให้การพัฒนาทางการเมืองของประเทศเป็ นไปได้โดยง่าย
ปรี ชา ธรรมา (2546 : 33) กล่าวว่า วินยั ในตนเองมีความสําคัญยิง, หากปราศจากการมีวนิ ยั
ในตนเอง แม้จะมีคุณธรรมหรื อความรู ้อนั ลุ่มลึกเพียงใด ก็ไม่สามารถจะยังผลอันพึงปรารถนาให้บงั
เกิดขึFนได้ วินยั เป็ นในตนเองเป็ นส่ วนผสมสําคัญในการกระทําทุกอย่างให้เป็ นผลสําเร็ จ อันนับว่าเป็ น
พฤติกรรมที,นาํ ไปสู่ ความมุ่งหมาย ดังนัFน การมีวนิ ยั ในตนเองนอกจากจะเป็ นการกระทําเพื,อความรู ้
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และคุณธรรมภายในตัวบุคคลไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว ยังเป็ นการกระทําในอีกหลาย
ประการด้วยกัน ได้แก่ เป็ นการจัดระเบียบของชีวติ ให้ดาํ เนินไปด้วยความเข้าใจอันดี ให้บรรลุถึงความ
มุ่งหมายในชีวติ เป็ นการกระทําที,ให้ความสําคัญกับสิ, งที,อยูไ่ กลในอนาคต มีความดีงามมากกว่าสิ, ง
ที,อยูใ่ กล้ในขณะปั จจุบนั และมีความดีงามน้อยกว่า เป็ นการกระทําเกี,ยวกับการระงับยับยัFงความรู ้สึก
การบังคับควบคุมขจัดความอยากได้ และการผัดผ่อนความพึงพอใจออกไป เป็ นการเสี ยสละความสุ ข
สบายและความเพลิดเพลินใจเฉพาะหน้า ตลอดจนการพิจารณาเลือกกระทําในแนวทางที,ยากกว่า ขณะ
ที,มีแนวทางง่ายกว่าการเปิ ดโอกาสให้เลือก
พระธรรมปิ ฎก (2539 : 17) ได้กล่าวถึงความสําคัญของวินยั ไว้วา่ อยูท่ ี,การฝึ กคนให้มีศีลนัFน
มีความสําคัญมาก เมื,อคนตัFงอยูใ่ นวินยั อย่างที,เรี ยกกันว่าเป็ นคนมีวนิ ยั แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็ น
องค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ,งในสิ, งที,เรี ยกว่า แสงเงินแสงทองของชีวติ ที,ดีงาม
นวลศิริ เปาโรหิ ตย์ (2539 : 16-20) กล่าวถึงความสําคัญของการสร้างวินยั ให้แก่เด็ก เพราะ
การมีความสัมพันธ์กบั คนอื,น การรู ้จกั กฎระเบียบของสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื,น
รวมทัFงการบังคับใจตน เป็ นต้น สิ, งเหล่านีFรวมเรี ยกว่า “กระบวนการทางสังคม” นอกจากนีFกย็ งั มีสิ,งที,
สังคมยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิตามความคาดหมายต่างๆ ที,สงั คมมีต่อบุคคล ศีลธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี สิ, งเหล่านีFลว้ นเป็ นสิ, งที,ตอ้ งปลูกฝังให้เกิดกับตัวเด็กทัFงสิF น
นิดดา หงส์ววิ ฒั น์ (2541 : 1) กล่าวถึงความสําคัญของการเสริ มสร้างวินยั ไว้วา่ “วินยั สร้าง
ความรับผิดชอบ วินยั สร้างระเบียบแบบแผน วินยั สร้างคนให้เป็ นคนดี วินยั สร้างคนให้เป็ นคนเก่ง”
คนที,มีวนิ ยั เท่านัFนจึงจะเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ คนที,มีความรับผิดชอบเท่านัFนจึงจะเป็ นผูก้ ล้าเผชิญกับ
อุปสรรคปั ญหาประดามี และใช้สติไตร่ ตรองแก้ปัญหา เพื,อให้บรรลุความรับผิดชอบ และผูแ้ ก้ปัญหา
บ่อยๆ เท่านัFน จึงจะนํามาซึ, งความเฉลียวฉลาด
ปราณี วิธุรวานิชย์ (2542 : 142) กล่าวว่า การมีวนิ ยั เป็ นมงคลชีวติ ผูม้ ีวนิ ยั ดียอ่ มเกิดสิ ริ
มงคลเป็ นประโยชน์ ดังต่อไปนีF
1. สามารถดําเนินชีวติ ไปสู่ ความสําเร็ จก้าวหน้าทัFงทางโลกและทางธรรม
2. สังคมอยูร่ ่ วมกันด้วยความสุ ขความเจริ ญอย่างอารยประเทศทัFงหลาย
3. ก่อให้เกิดสามัคคีในหมู่คณะ ทัFงนีFเพราะปฏิบตั ิตามวินยั อย่างเดียวกัน
สุ ชา จันทร์เอม (กรมวิชาการ, 2542 : 23 อ้างอิงมาจาก สุ ชา จันทร์เอม, 2531 : 49) ได้
กล่าวถึงหลักสําคัญในการสร้างวินยั มี 4 ประการ คือ
1. เด็กจะต้องเรี ยนรู ้ถึงการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมที,ไม่พึงปรารถนา เป็ นพฤติกรรมที,ดี
เป็ นที,ปรารถนาของสังคม
2. เด็กจะต้องประพฤติตนในสิ, งที,ดีและขจัดพฤติกรรมที,ไม่พึงปรารถนา
3. เด็กจะต้องกระทําความดี จนกระทัง, เกิดเป็ นนิสยั โดยไม่ตอ้ งมีใครคอยแนะนํา
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4. ให้เด็กพอใจที,จะปฏิบตั ิในสิ, งที,ดีที,ควร หลีกเลี,ยงในการปฏิบตั ิตนในสิ, งที,ไม่ดีไม่ควร
พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2543 : 71) หนังสื อมงคลชีวติ ฉบับ “ทางก้าวหน้า” ในมงคล
ชีวติ 38 “มีวนิ ยั ” จัดเป็ นมงคลชีวติ ที, 9 กล่าวว่า “ดาบคมที,ไร้ฝัก ลูกระเบิดที,ไม่มีสลักนิรภัย ย่อมเกิด
โทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใด ความรู ้ความสามารถ ถ้าไม่มีวนิ ยั กํากับแล้วก็จะมีโทษแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของได้
ฉันนัFน” ช่างดาบทําฝักดาบไว้กนั อันตราย ช่างทําระเบิดก็ทาํ สลักนิรภัยไว้เช่นกัน” ดังนัFน เมื,อพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนศาสนิกชนให้เป็ นคนฉลาดรู ้ ฉลาดทําแล้ว จึงทรงสําทับด้วยว่าต้องมีวนิ ยั ”
การอยูร่ วมกันเป็ นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินยั ต่างคนต่างทําตามอําเภอใจ ความขัดแย้งและทะเลาะ
กันก็จะเกิดขึFน ยิง, มากคนก็ยงิ, มากเรื, อง ไม่มีความสงบสุ ข การงานที,ทาํ ก็จะเสี ยผลประโยชน์ วินยั จึง
เป็ นสิ, งที,ใช้ควบคุมให้คนเราใช้ความรู ้ความสามารถไปในทางที,ถูกที,ควร คือทําให้เป็ นคน “ฉลาดใช้”
นัน, เอง
ทิศนา แขมมณี (นวรัตน์ วงศ์โสภา, 2544 : 13 อ้างอิงจาก ทิศนา แขมมณี , 2541) กล่าวว่า
หากประเทศชาติตอ้ งการที,จะแก้ปัญหาวิกฤติทางคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมของสังคมอย่าง
จริ งจัง จําเป็ นอย่างยิง, ที,ทุกฝ่ ายทัFงบุคลากรที,รับผิดชอบ ในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน
จะต้องหันมาร่ วมมือกัน เพื,อนําวิธีการต่างๆ มาดําเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนือง ปั ญหาของการ
แก้ไขปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม ไม่ได้อยูท่ ี,การขาดวิธีการที,จะสัง, สอนอบรม หรื อ
พัฒนา สาเหตุคงมีหลายประการ เช่น การขาดความตระหนักในความสําคัญของปั ญหา การขาดความรู ้
ความเข้าใจที,แท้จริ ง ขาดเวลา ขาดการสนับสนุนจากผูท้ ี,เกี,ยวข้อง ขาดขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน
การมีภาระเกินกําลังและสิ, งที,ขาดมากที,สุด คือ ขาดการร่ วมมือกันนําวิธีการต่างๆ ไปปฏิบตั ิอย่าง
จริ งจัง และต่อเนื,องจนกระทัง, บรรลุเป้าหมาย
ประหยัด ยางกลาง (2546 : 15) สรุ ปว่า วินยั มีความสําคัญต่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของสังคมมนุษย์ จึงจําเป็ นที,จะต้องมีการรักษาระเบียบวินยั ทัFงนีF เพื,อการเป็ นสมาชิกที,ดีของครอบครัว
ความเป็ นสมาชิกที,ดีในโรงเรี ยน และสถานศึกษา และความจําเป็ นของการเป็ นสมาชิกที,ดีของสังคม
การควบคุมตนเองได้ ความมีระเบียบวินยั มีวนิ ยั ในตนเอง การช่วยเหลือผูอ้ ื,น เสี ยสละ มุ่งมัน, พัฒนา คือ
ลักษณะพืFนฐานที,จาํ เป็ นต่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
มาลินี จุฑะรพ (2548 : 249) ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการมีวนิ ยั ในตนเองไว้
ดังนีF
1. ช่วยสร้างและรักษาสภาพการณ์อนั จําเป็ นต่อความเจริ ญงอกงามของนักเรี ยน วัยรุ่ น
และความเจริ ญก้าวหน้าของโรงเรี ยน ถ้าขาดวินยั ในห้องเรี ยน และหากนักเรี ยนไม่อยูใ่ นระเบียบวินยั
ของโรงเรี ยน การดําเนินงานในโรงเรี ยนจะเป็ นไปอย่างไม่ราบรื, น ในที,สุดผลเสี ยก็จะเกิดขึFนกับตัว
นักเรี ยนเอง เช่น ห้องเรี ยนที,ไม่เป็ นระเบียบ นักเรี ยนนึกอยากจะทําอะไรก็ทาํ ไปตามใจชอบ การเรี ยน
ของตนเองและของเพื,อนก็ตอ้ งชะงักลง
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2. วินยั เป็ นเครื, องเตรี ยมตัวนักเรี ยน วัยรุ่ น สําหรับการดํารงชีวติ ในภายหน้า เมื,อเติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่ตอ้ งรับผิดชอบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนและสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือกันและ
ร่ วมมือกันในการแก้ปัญหาสังคม เช่นปั ญหาการจราจร ปั ญหาการรักษาระบบนิเวศวิทยา ปั ญหาการ
บุกรุ กทําลายป่ า และปั ญหาการเสี ยภาษีอากร ตลอดจนการสร้างวินยั สําหรับหมู่คณะเพื,อรองรับกับ
สังคมยุคใหม่ การมีวนิ ยั ในโรงเรี ยนเป็ นการสร้างความรู ้สึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Sense of
Responsibility) และรับผิดชอบในการกระทําต่าง ๆ ของตน อันจะนําผลมาสู่ ตนเองและหมู่คณะของ
ตนในอนาคต
3. วินยั เป็ นเครื, องปลูกฝังการรู ้จกั ควบคุมบังคับใจของตนเองไปทีละน้อย สถาบัน
ครอบครัว และโรงเรี ยนมีหน้าที,ปลูกฝังอบรมส่ งเสริ มให้วยั รุ่ น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที,
เป็ นพลเมืองดี ในสังคมและประชาธิปไตย (Democratic Society) พ่อ แม่ ผูป้ กครอง และโรงเรี ยน
จะต้องกระทําอยูต่ ลอดเวลาและสมํ,าเสมอ ด้วยการมอบหมายหน้าที,ให้รับผิดชอบ และให้ควบคุม
ตนเองให้ปฏิบตั ิหน้าที,นF นั ให้ดีที,สุด ตามกําลังและความสามารถของแต่ละคนซึ, งมีอยูแ่ ตกต่างกัน ผูท้ ี,
เกี,ยวข้องจะต้องฝึ กและอบรมชีFแจงให้เด็ก วัยรุ่ น เห็นคุณค่าของความดี ความงามและความจําเป็ นที,
จะต้องควบคุมตนเองให้ปฏิบตั ิตนในทางที,ชอบจนเป็ นนิสยั (Habit) มีลกั ษณะนิสยั (Character) ที,จะ
นําความเจริ ญมาสู่ ตนเองและสังคม ทัFงนีF เด็ก วัยรุ่ น จะต้องรู ้จกั นําตนเองให้ประพฤติและปฏิบตั ิการ
งานในทางที,ถูกที,ควร
จากความสําคัญและความจําเป็ นของการมีวนิ ยั ในตนเองดังที,นกั การศึกษาได้กล่าวมา
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การมีวนิ ยั ในตนเองเป็ นรากฐานที,ก่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความดี
งาม ความเหมาะสม ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นไปตามเป้าหมายที,วางไว้ทF งั ของตนเองและสังคม
ซึ, งจะส่ งผลให้สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ขทัFงของตนเอง ครอบครัว สังคม และการพัฒนา
ประเทศชาติในที,สุด
ประเภทของความมีวนิ ัย
นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ได้แบ่งประเภทวินยั โดยยึดตามวัตถุประสงค์ และแนวทาง
ปฏิบตั ิไว้หลายประการ ดังนีF
ฉันทนา ภาคบงกช (2539 : 9) กล่าวถึงคุณลักษณะของความมีวนิ ยั จําแนกได้ 2 ประเภท
ได้แก่
1. วินยั ภายนอก ผูท้ ี,มีวนิ ยั ภายนอกจะมีการแสดงออกซึ, งมองจากภายนอกว่า เป็ นการ
กระทําที,บงั เกิดผลดีต่อตนเอง ส่ วนรวม และสังคม เช่น มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เชื,อฟัง และ
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ คําสัง, หรื อข้อตกลง พฤติกรรมที,ปรากฏเป็ นผลมาจากการอบรมสัง, สอน บังคับ
หรื อเสริ มแรง แต่ผทู ้ ี,มีวนิ ยั ภายนอกยังต้องได้รับการดูแลควบคุมอยูเ่ สมอ มิฉะนัFนอาจไม่ปฏิบตั ิตาม
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วินยั ที,กาํ หนดได้
2. วินยั ในตนเอง ผูท้ ี,มีวนิ ยั ในตนเอง จะมีการแสดงออกคล้ายกับผูท้ ี,มีวนิ ยั ภายนอก แต่
ไม่ตอ้ งถูกควบคุมจากภายนอก เพราะได้รับการแนะนําหรื ออบรมสัง, สอนประกอบด้วยเหตุผลอย่างดี
และมีบรรยากาศของความรักความหวังดี ย่อมสามารถควบคุมตนเองได้ทF งั ในด้านด้านอารมณ์ และ
พฤติกรรมของตน เพื,อให้พฤติกรรมเป็ นไปตามที,มุ่งหวังและไม่ขดั ต่อระเบียบกฎเกณฑ์ที,สงั คมวางไว้
ปราณี วิธุรวานิชย์ (2542 : 145) ได้แบ่งประเภทของวินยั ตามหลักของพระพุทธศาสนา
ออกเป็ น 2 อย่าง คือ
1. อาคาริ ยวินยั คือ วินยั ของผูค้ รองเรื อน ได้แก่ เบญจศีล กุศลกรรมบถ 10 หรื ออุโบสถศีล
เป็ นต้น
2. อนาคาริ ยวินยั คือ วินยั ของบรรพชิต ได้แก่ ภิกษุ มีศีล 227 ข้อ กํากับไว้เป็ นปฏิโมก
สังวรศีล มีอินทรี ยสังวรศีล อาชีวปาริ สุทธิศีล และปั จจัยสันนิสสิ ตศีล ส่ วนสามเณรมีศีล 10 ข้อ เป็ นต้น
พนัส หันนาคินทร์ (2542 : 249) ได้แบ่งประเภทของวินยั ที,ใช้กนั อยูใ่ นโรงเรี ยนไว้ดงั นีF คือ
1. วินยั เฉี ยบขาดแบบทหาร (Absolute Authority) วินยั แบบนีFใช้ความกลัวของเด็กเป็ น
เครื, องมือ เพื,อถือว่าเด็กยังเล็กอยู่ ยังไม่มีความคิด ไม่รู้จกั ผิดชอบชัว, ดี เด็กจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
คําสัง, และระเบียบที,ครู ในโรงเรี ยนวางไว้ ใครละเมิดจะได้รับโทษ ซึ, งผิดหลักการประชาธิปไตย วินยั ที,
ดีน่าจะเป็ นวินยั ที,เกิดจากความรู ้จกั ผิดชอบชัว, ดีในส่ วนตัวของนักเรี ยนเอง
2. วินยั แบบดําเนินงานให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรี ยน วินยั แบบนีFถือว่า เมื,อ
นักเรี ยนได้กระทําสิ, งที,ตวั เองใส่ ใจแล้ว ปั ญหาเรื, องวินยั จะไม่เกิดขึFน เช่น นักเรี ยนชอบวาดรู ปในเวลา
เรี ยน ครู จดั ชัว, โมงวาดเขียนให้ เด็กจะเกิดการเลิกวาดรู ปในชัว, โมงที,เรี ยนวิชาอื,น ๆ
3. วินยั ที,เกิดขึFนจากการรู ้จกั ความรับผิดชอบ และเกิดจากเกียรติของตนเองในการสร้างให้
นักเรี ยนรักเกียรติของตนเองนัFน ครู จะต้องยอมรับนับถือในเกียรติของนักเรี ยนเสี ยก่อน นักเรี ยนได้
รู ้จกั การอบรมให้รู้จกั การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม รู ้จกั ความคิดริ เริ, ม รู ้จกั การให้ความร่ วมมือ สิ, งเหล่านีFเป็ น
คุณธรรมที,โรงเรี ยนควรปลูกฝังให้มีในตัวนักเรี ยนทัFงสิF น
สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา (กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์, 2544 :16 อ้างอิงจากสมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา,
2520) กล่าวถึงประเภทของวินยั อย่างสอดคล้องกัน โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. วินยั ส่ วนรวม หรื อวินยั สําหรับหมู่คณะ (External Authority Discipline) หมายถึง วินยั
ที,ออกจากอํานาจภายนอก หรื อวินยั ภายนอก ผูท้ ี,มีวนิ ยั ภายนอกจะมีการแสดงออก ซึ,งมองจากภายนอก
ว่าเป็ นการกระทําที,บงั เกิดผลดีต่อตนเอง ส่ วนรวม และสังคม เช่น มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เชื,อฟัง
และปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ คําสัง, หรื อข้อตกลง พฤติกรรมที,ปรากฏเป็ นผลจากการอบรมสัง, สอน
บังคับหรื อเสริ มแรง แต่ผทู ้ ี,มีวนิ ยั ภายนอกยังต้องได้รับการควบคุมดูแลอยูเ่ สมอ มิฉะนัFนอาจไม่ปฏิบตั ิ
ตามวินยั ที,กาํ หนดได้ วินยั ส่ วนรวมนีFจะต้องเป็ นกฎเกณฑ์เป็ นแนวทางกลางๆ ให้ทุกคนสามารถปฏิบตั ิ
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ตามได้
2. วินยั ในตนเอง (Self Discipline) หมายถึง กระบวนการหรื อวิธีการที,ปฏิบตั ิเพื,อบังคับ
ตนเองให้ปฏิบตั ิตาม ถ้านักเรี ยนมีวนิ ยั ในตนเองแล้ว ก็จะลดปั ญหาในการปกครองนักเรี ยนได้อย่าง
มาก โรงเรี ยนไม่จาํ เป็ นจะต้องออกข้อบังคับระเบียบให้มากมาย การควบคุมและการปกครองก็สะดวก
สบาย เพราะตนเองจะต้องรู ้จกั ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื,อให้บรรลุจุดหมายปลายทางได้อย่าง
สุ ขสบาย รู ้จกั ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามหน้าที,ตนรับผิดชอบ
ประหยัด ยางกลาง (2546 : 17) สรุ ปการแบ่งประเภทของวินยั ได้ตามลักษณะและแหล่ง
ที,มา ได้แก่ วินยั ตามโครงการสร้างเสริ มวินยั ทัว, ประเทศ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ วินยั ในตนเอง และ
วินยั สิ, งแวดล้อม วินยั ที,พบในโรงเรี ยนมี 3 ประเภท คือ วินยั แบบเฉี ยบขาด วินยั แบบดําเนินงานให้
สอดคล้องกับความสนใจของนักเรี ยน วินยั ที,เกิดจากความรับผิดชอบและเกียรติของตนเอง วินยั จาก
แหล่งที,มามี 3 ประเภท คือ วินยั ที,โรงเรี ยนกําหนดขึFน วินยั ที,โรงเรี ยนและนักเรี ยนกําหนดร่ วมกันและ
วินยั ที,นกั เรี ยนประพฤติปฏิบตั ิ ส่ วนประกอบของระเบียบวินยั ทัว, ไป มี 2 ประเภท คือ ระเบียบวินยั ใน
ตนเองและระเบียบวินยั ทางสังคม
รุ จิร์ ภู่สาระ และคณะ (ไพบูลย์ ข่าขันมาลี, 2548 : 28 อ้างอิงจาก รุ จิร์ ภู่สาระ และคณะ
ม.ป.ป. : 17) ได้แบ่งระเบียบวินยั ออกเป็ น 3 ประเภท ซึ, งแต่ละประเภทต่างก็มีแนวทางปฏิบตั ิแตกต่าง
กันออกไป ดังนีF
1. ระเบียบวินยั ส่ วนตัว หมายถึง กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั ิ หรื อคติประจําใจ ซึ, งแต่ละคน
จะแตกต่างกันออกไป ได้แก่ เพศ วัย ฐานะทางสังคม ระดับการศึกษา หน้าที,การงานหรื อค่านิยม เช่น
การตรงต่อเวลา ไปประพฤติผดิ ศีล เป็ นต้น
2. ระเบียบวินยั ในหน้าที, หมายถึง กฎเกณฑ์ หรื อแนวปฏิบตั ิที,เกี,ยวข้องกับหน้าที,การงาน
เช่น วินยั ของครอบครัวที,ทุกคนในบ้านต้องปฏิบตั ิในฐานะบิดา มารดา ลูกหลานหรื อผูอ้ าศัย วินยั ของ
โรงเรี ยนเกี,ยวกับเรื, องต่างๆ เช่น การแต่งกาย การทําความเคารพ เป็ นต้น
3. ระเบียบวินยั ทางสังคม ได้แก่ แนวปฏิบตั ิอนั ดีที,ทุกคนในสังคมยึดถือปฏิบตั ิเหมือนกัน
ก็มีลกั ษณะเหมือนกับวินยั ส่ วนตัว และวินยั ในหน้าที, แต่วนิ ยั ทางสังคมมีความหมายที,กว้างกว่า ทัFง
วินยั ทัFงสองเกี,ยวข้องกับกลุ่มเล็กกว่าวินยั ทางสังคม ตัวอย่างของวินยั ทางสังคม เช่น มารยาท กฎหมาย
จารี ตประเพณี หลักปฏิบตั ิทางศาสนา เป็ นต้น
จากแนวความคิดที,กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการแบ่งประเภทของวินยั มีความหลากหลาย
ตามคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบตั ิ หลักทางพุทธศาสนา และแหล่งที,มา เป็ นตัวกําหนด ซึ, ง
หากสรุ ปแล้ววินยั มี 2 ประเภท คือ วินยั ภายนอกที,สิ,งแวดล้อมรอบตัวเป็ นผูค้ วบคุม และวินยั ภายในที,
เกิดขึFนเองด้วยตนเองไม่ตอ้ งถูกควบคุมจากภายนอกนัน, เอง
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แนวทางการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
นักวิชาการและนักการศึกษา ได้ให้แนวทางการเสริ มสร้างวินยั และการสร้างวินยั ในโรงเรี ยน
ไว้ดงั นีF

วนิดา เสวกดรุ ณทร (2537 : 72-73) ได้แนวคิดและแนวทางในการเสริ มสร้างวินยั ให้แก่
นักเรี ยนไว้ดงั นีF
1. ผูใ้ หญ่สามารถสร้างวินยั ให้กบั เด็กได้ คือ การทําตัวอย่างที,ดีให้แก่ตวั เด็ก ประพฤติ
ปฏิบตั ิตน คอยชีFแนะ ตักเตือน รวมทัFงให้เหตุผลข้อดี ข้อเสี ย ของการประพฤติปฏิบตั ิในเรื, องต่างๆ ได้
2. ชัFนเรี ยนกับการสร้างวินยั ซึ, งในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชัFนเรี ยน ครู ตอ้ งควบคุมจริ ง
กับระเบียบข้อบังคับ ถ้าทําผิดก็ลงโทษและอย่างต่อเนื,อง
3. กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมสร้างวินยั ในโรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษาครู ประจําชัFนจะมี
ความใกล้ชิดมาก จึงเหมาะที,จะช่วยปลูกฝัง และสร้างนิสยั ให้กบั เด็ก ในหลายโอกาสที,เอืFออํานวยให้
โดยเฉพาะตอนเช้าหลังการเคารพธงชาติ ซึ, งโรงเรี ยนส่ วนมากมีการจัดกิจกรรมโฮมรู มซึ, งเป็ นกิจกรรม
ที,ช่วยให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเพิ,มพูนความรู ้ ประสบการณ์ การปรับตัว ตลอดจนการฝึ กทักษะต่าง ๆ
ที,จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ และกิจกรรมต่างๆ ควรวางโครงการอย่างมีจุดประสงค์และปฏิบตั ิที,ชดั เจน
รวมทัFงมีการประเมินผล
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2539) ได้เสนอแนะแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ดังนีF
1. ควรเริ, มต้นส่ งเสริ มวินยั จากเรื, องที,ง่ายในชีวติ ประจําวัน เช่น การรักษาความสะอาดให้
คุน้ เคยกับการทําตามระเบียบง่ายๆ เช่น การเคารพสิ ทธิก่อนหลังจนเกิดเป็ นนิสยั ไม่ตอ้ งจงใจหรื อตัFงใจ
ฝึ กความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ไม่สร้างมลภาวะ โดยให้เหตุผลแนวคิดเพื,อให้เด็กเข้าใจ รับผิดชอบ
เพื,อความสุ ขของตนเองและสังคม เมื,อวินยั ภายนอกเกิดเป็ นความเคยชินแล้ว จะฝึ กจิตใจให้มีคุณธรรม
มีความยับยัFงชัว, ใจ มีหิริโอตตัปปะ เป็ นกําลังใจให้ทาํ ในสิ, งที,เหมาะที,ควร
2. ควรลดการชีFแนะ บังคับ สัง, สอนและอบรมลง เพราะวินยั ที,เกิดจากการควบคุมบังคับ
จากภายนอก มักไม่ถาวร ควรใช้หลักจิตวิทยาแบบมนุษยนิยมในการช่วยให้เด็กรู ้จกั คิด และตัดสิ นใจ
ด้วยตนเอง สร้างข้อตกลงด้วยตนเอง และปฏิบตั ิตามระเบียบข้อตกลงด้วยความเต็มใจ ซึ, งเป็ นวินยั ใน
ตนเอง
3. ควรรณรงค์ให้มีการส่ งเสริ มวินยั โดยใช้สื,อต่างๆ ผ่านสื, อมวลชน
4. ทําตนเองให้มีวนิ ยั ทําครอบครัวให้มีวนิ ยั ทําให้หน่วยงานที,รับผิดชอบมีวนิ ยั ทําให้
เพื,อนและผูใ้ กล้ชิดมีวนิ ยั แสดงความคิดเห็นเกี,ยวกับคุณค่าของวินยั และประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีวนิ ยั
5. วินยั ร่ วมมือกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ที,สร้างเสริ มวินยั
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6. การกําหนดวินยั ควรปรับให้ทนั สมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็ นธรรมชาติ
ควรฝึ กการทํากิจกรรมกลุ่ม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 12) ได้แนะแนวทางในการส่ งเสริ มความมีวนิ ยั
ในตนเองดังนีF
1. สร้างบรรยากาศที,มีการผ่อนคลาย
2. ให้โอกาสนักเรี ยนริ เริ, มทํากิจกรรมอย่างอิสระ
3. สนับสนุนให้นกั เรี ยนมีโอกาสคิดและตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
4. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนช่วยกันสร้างข้อตกลง
5. แสดงความชื,นชมเมื,อนักเรี ยนปฏิบตั ิตามข้อตกลง ให้กาํ ลังใจ
6. ทบทวนสิ, งที,นกั เรี ยนได้กระทํา โดยการถามหรื อชมเชย
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ได้ให้แนวคิดในการเสริ มสร้าง
วินยั ไว้ 5 ประการ คือ
1. การทําให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู ้เพิ,ม และปฏิบตั ิพฤติกรรมที,ดี เพื,อเป็ น
พืFนฐาน และปฏิบตั ิต่อเนื,องจนเกิดเป็ นพฤติกรรมเคยชินที,ดี
2. การใช้วฒั นธรรมในสังคม เป็ นแนวปฏิบตั ิผสมผสานกับหลักการ ทําให้เป็ นพฤติกรรม
ที,เคยชิน เช่น การทําความเคารพด้วยการไหว้เมื,อพบผูใ้ หญ่ เป็ นสิ, งที,เขาทําได้ง่าย แต่การเข้าแถวไม่ใช่
วัฒนธรรมไทย เด็กไม่ได้เห็นแบบอย่างที,ดีอยูเ่ สมอ ดังเช่นการไหว้ของไทย ดังนัFน การไหว้จึงง่ายต่อ
การปฏิบตั ิมากกว่าการเข้าแถว
3. การใช้องค์รวม เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรม และสติปัญญา ซึ, งเป็ น
หลักการทางการศึกษา และหลักการพัฒนาจริ ยธรรม คือ มีความเข้าใจในความสําคัญของสิ, งที,จะ
กระทํา มีความพอใจและยอมรับในสิ, งที,จะกระทํา ย่อมนําไปสู่ ความพร้อมในการกระทํา
4. การใช้แรงหนุนสภาพจิต เป็ นการตัFงความมุ่งมัน, หรื ออุดมการณ์ และพยายามปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายที,อาจมุ่งมัน, ไว้ ซึ, งอาจทําให้เกิดการเปรี ยบเทียบ แม้ความภาคภูมิใจในผลการปฏิบตั ิหาก
ใช้มากเกินไป จะกลายเป็ นดูถูกดูหมิ,นผูอ้ ื,น อันเกิดจากการเปรี ยบเทียบและพึ,งพากําลังใจภายนอก
5. การใช้กฎเกณฑ์บงั คับ เป็ นวิธีหนึ,งที,ทาํ ให้สาํ เร็ จได้ชวั, ระยะหนึ,ง เมื,อไม่มีผใู ้ ดควบคุม
วินยั จะก็หายไป จึงเป็ นวิธีที,ไม่ถูกต้อง
นวลศิริ เปาโรหิ ตต์ (2540 : 30-34) การสร้างวินยั ให้เด็กยอมรับวินยั หรื อกฎทุกกฎ ต้องมี
ลักษณะ 3 ประการ ดังนีF
1. กฎต้องสมเหตุสมผล หมายความว่า สิ, งที,อยากให้เด็กทํานัFน ควรเป็ นสิ, งที,ดี เป็ นไปได้
และเป็ นเรื, องที,เด็กทําได้ในระดับอายุของเขา
2. กฎต้องถูกต้องชัดเจน ไม่คลุมเครื อ คือต้องแน่ใจว่ากฎที,ตF งั ไว้ในเด็กทุกเรื, องเป็ นสิ, ง
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ที,ชดั เจน อย่าให้มีขอ้ สงสัย
3. กฎต้องบังคับได้ คือต้องมีการกําหนดโทษ ถ้าทําผิดก็ตอ้ งลงโทษอย่างจริ งจัง ทําอย่าง
ต่อเนื,องและสมํ,าเสมอ
กองวิจยั ทางการศึกษา (2545 : 99-106) ได้เสนอรู ปแบบในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนไว้ดงั นีF
1. กําหนดนโยบายของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารต้องกําหนดให้การพัฒนาศักยภาพด้านการมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนเป็ นนโยบายของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนประชุมชีFแจงรายละเอียดให้ครู ทุกคนในโรงเรี ยนทราบ และเข้าใจถึงนโยบาย วัตถุประสงค์
ความสําคัญ ประโยชน์ของการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน และกําหนดให้เป็ นนโยบาย
ที,ครู นักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนต้องปฏิบตั ิร่วมกัน
2. แต่งตัFงคณะกรรมการ ตามที,โรงเรี ยนได้ตระหนักเห็นความสําคัญ และประโยชน์ของ
ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน โดยกําหนดเป็ นนโยบายของโรงเรี ยนอย่างชัดเจนนัFน จําเป็ นต้องมี
คณะกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการ โดยให้มีการแต่งตัFงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีแนวทางใน
การสรรหาแต่งตัFงหลายแนวทาง ทัFงนีF ขึFนอยูก่ บั สภาพความพร้อม ข้อจํากัด บุคลากร สภาพแวดล้อม
และงบประมาณแต่ละโรงเรี ยน ดังนัFนคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของแต่ละโรงเรี ยน
ไม่จาํ เป็ นต้องเหมือนกัน
3. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพด้านวินยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยนต้อง
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบต่อเนื,องและทัว, ถึงนักเรี ยนทุกคน ซึ, งกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาสามารถ
กําหนดได้หลายแนวทาง
4. ดําเนินการตามกิจกรรมที,กาํ หนด ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และคณะกรรมการ ดําเนินการ
จัดประชุมครู ทุกคนในโรงเรี ยน ชีFแจงรายละเอียดของกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนใน
ด้านมีการวินยั ในตนเอง และเพื,อให้การดําเนินการตามกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ การพิจารณา
มอบหมายให้ครู รับผิดชอบการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที,และความ
รับผิดชอบ
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลระหว่างการดําเนินการพัฒนาศักยภาพการมีวนิ ยั ในตนเอง
อย่างต่อเนื,องสมํ,าเสมอ
6. ประเมินและสรุ ปผลการดําเนินงาน หลังจากดําเนินการพัฒนาศักยภาพการด้านมีวนิ ยั
ในตนเองของนักเรี ยนเสร็ จสิF นแล้ว ให้มีการประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านการมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยน โดยประเมินและสรุ ปผลของแต่ละกิจกรรม ที,ได้ดาํ เนินการและภาพรวม
ของการพัฒนา ในขัFนตอนนีFควรมีเครื, องมือในการประเมินผล เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม และ
แบบสังเกต และควรสรุ ปผลการดําเนินงานให้ชดั เจน มีขF นั ตอนอย่างเป็ นระบบ หลังจากประเมินผล
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แล้ว หากพบว่าการดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ ให้ดาํ เนินการตามขัFนตอนที, 7 ถ้ายังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ควรมีการปรับปรุ งแก้ไข แล้วดําเนินการตามขัFนตอนใหม่
7. ดําเนินการตามกิจกรรมที,กาํ หนดอย่างต่อเนื,อง จนเป็ นงานประจําที,ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยมี
การเปลี,ยนแปลงกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ (2558 : 23-33) ได้เสนอแนวปฏิบตั ิในการขับเคลื,อน
การเสริ มสร้างวินยั ในโรงเรี ยน ดังนีFคือ
ขัUนที$ 1 การเตรียมความพร้ อมในการเสริมสร้ างวินัยนักเรียน
มีแนวทางในการดําเนินการดังนีF
1. จัดประชุมเพื,อให้สร้างความเข้าใจเชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
คณะครู ในกระบวนการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนตามรู ปแบบและกลไกการเสริ มสร้างวินยั ในสถานศึกษา
ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว ซึ, งประกอบด้วย เป้าหมาย (Goal)
บริ บท (Context) ปั จจัยนําเข้า (Input) กระบวนการเสริ มสร้างวินยั (Process) ผลผลิต (Output) และการ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback)
2. แต่งตัFงและมอบหมายงานให้คณะทํางานรับผิดชอบ ในการวางแผนการลงมือปฏิบตั ิ
การประเมินผลและการปรับปรุ งแผนจนบรรลุเป้าหมายที,กาํ หนดไว้โดยมีวาระการทํางาน 1 ภาคเรี ยน/
1 ปี การศึกษา
3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยภายในของ
โรงเรี ยน ได้แก่ จุดแข็ง (ปั จจัยที,เสริ มการสร้างวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัด
ระเบียบแถว) และจุดอ่อน หรื อข้อด้อยของโรงเรี ยน รวมทัFงวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพแวดล้อมภายนอก
ได้แก่ โอกาส (สภาพภายนอกที,เอืFอให้โรงเรี ยนสามารถเสริ มสร้างวินยั ให้กบั นักเรี ยน เช่น ผูป้ กครอง
ต้องการให้ลูกหลานมีวนิ ยั โรงเรี ยนจึงควรให้การปลูกฝัง เป็ นต้น) และสภาพภายนอกที,เป็ นอุปสรรค
ต่อการทํางานของโรงเรี ยน เช่น ปั ญหาของชุมชนที,โรงเรี ยน นักเรี ยน ควรมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
เป็ นต้น รวมทัFงพิจารณาทบทวน วิสยั ทัศน์ ปรัชญาต่างๆ ของโรงเรี ยนด้วย เพื,อให้โรงเรี ยนรู ้จกั ตนเอง
และเลือกใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งของโรงเรี ยน
4. จัดเตรี ยมผูเ้ ข้าประชุม เพื,อระดมสมอง โดยจัดกลุ่มผูเ้ ข้าประชุมที,มีภาระหน้าที,ความ
รับผิดชอบ ในกลุ่มเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน เช่น 1) กลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา 2) กลุ่มนักเรี ยนแกนนํา เป็ นต้น การพิจารณาจัดประชุมแต่ละกลุ่มที,มี
พืFนฐานหน้าที,ความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เพื,อประโยชน์ในการมีความรู ้ ความเข้าใจใกล้เคียงกัน ทัFง
เรื, องเกี,ยวกับปั ญหาด้านวินยั ที,ตอ้ งการพัฒนา และพฤติกรรมต่างๆ ที,เกิดขึFนในโรงเรี ยน นอกจากนีF
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ขนาดของกลุ่ม ควรมีปริ มาณที,ช่วยให้ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ ขึFนอยูก่ บั กิจกรรม
ที,จดั เตรี ยมไว้ในแผนงาน
5. จัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที,เอืFอต่อการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ตามที,กาํ หนดไว้ใน
แผนงานตามความจําเป็ น
ทัFงนีFผมู ้ ีส่วนเกี,ยวข้องควรมีบทบาท ดังตารางที, 2.1
ตารางที, 2.1 บทบาทผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้องในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขัFนพืFนฐาน ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
ผู้มสี ่ วนเกีย$ วข้ อง

บทบาท

ผูบ้ ริ หาร

1. ร่ วมประชุมเพื,อสร้างความเข้าใจเชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้อง ใน
กระบวนการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนตามรู ปแบบและกลไกการ
เสริ มสร้างวินยั ในสถานศึกษา ด้านการแสดงความเคารพ
2. ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว
3. แต่งตัFงคณะทํางานและมอบหมายงานให้รับผิดชอบในการ
วางแผน การลงมือปฏิบตั ิ การประเมินผล และการปรับปรุ ง
แผนจนบรรลุเป้าหมายที,กาํ หนดไว้)
4. ร่ วมวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยภายในของโรงเรี ยน ได้แก่ จุดแข็ง
(ปั จจัยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ) และ
จุดอ่อนหรื อข้อด้อยของโรงเรี ยน รวมทัFงวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (สภาพภายนอก ทัFงที,เอืFอและเป็ น
อุปสรรคต่อการดําเนินการ
5. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้านคุณลักษณะ ความรู ้ และ
ความสามารถของผูบ้ ริ หารในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน เพื,อ
นําไปสู่ การหาวิธีการพัฒนาตนเอง
6. จัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที,เอืFอต่อการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
7. สนับสนุนการดําเนินงานเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
1. ร่ วมประชุมเพื,อสร้างความเข้าใจเชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้อง ใน
กระบวนการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนตามรู ปแบบและกลไกการ
เสริ มสร้างวินยั ในสถานศึกษา ด้านการแสดงความเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว

ครู
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ตารางที, 2.1 (ต่อ)
ผู้มสี ่ วนเกีย$ วข้ อง

บทบาท

ครู

2. ร่ วมวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยภายในของโรงเรี ยน ได้แก่ จุดแข็ง
(ปั จจัยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ) และ
จุดอ่อนหรื อข้อด้อยของโรงเรี ยน รวมทัFงวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (สภาพภายนอก ทัFงที,เอืFอและเป็ น
อุปสรรคต่อการดําเนินการ
3. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้านคุณลักษณะ ความรู ้และ
ความสามารถของครู ในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน เพื,อนําไปสู่
การหาวิธีการพัฒนาตนเอง
4. ดําเนินการพัฒนาตาม ข้อ 3
5. ร่ วมจัดสภาพแวดล้อมที,เอืFอต่อการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
6. ร่ วมกิจกรรมในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
7. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
1. ร่ วมประชุมเพื,อสร้างความเข้าใจเชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้อง ใน
กระบวนการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนตามรู ปแบบและกลไกการ
เสริ มสร้างวินยั ในสถานศึกษา ด้านการแสดงความเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว
2. ร่ วมวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยภายในของโรงเรี ยน ได้แก่ จุดแข็ง
(ปั จจัยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ) และ
จุดอ่อนหรื อข้อด้อยของโรงเรี ยน รวมทัFงวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (สภาพภายนอก ทัFงที,เอืFอและเป็ น
อุปสรรคต่อการดําเนินการ
3. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้านคุณลักษณะ ความรู ้และ
ความสามารถของนักเรี ยนแกนนําในการเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยน เพื,อนําไปสู่ การหาวิธีการพัฒนาตนเอง
4. ดําเนินการพัฒนาตาม ข้อ 3
5. ร่ วมกิจกรรมการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
6. ประเมินผลการดําเนินการ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ

นักเรี ยนแกนนํา
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ตารางที, 2.1 (ต่อ)
ผู้มสี ่ วนเกีย$ วข้ อง

บทบาท

กรรมการสถานศึกษา
และผูป้ กครอง

1. ร่ วมประชุมเพื,อสร้างความเข้าใจเชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้อง
ในกระบวนการเสริ มสร้างวินยนักเรี ยนตามรู ปแบบและกลไก
การเสริ มสร้างวินยั ในสถานศึกษา ด้านการแสดงความเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว
2. สนับสนุนการดําเนินงานเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
3. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ

ขัUนที$ 2 การวางแผนเสริมสร้ างวินัยนักเรียน
การวางแผนเสริ มสร้างวินยั ดําเนินการตามลําดับขัFนตอน ดังนีF
1. วิเคราะห์ปัญหา หรื อพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ที,ไม่พึงประสงค์ในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน พฤติกรรมที,ไม่
ต้องการให้เกิดขึFนในโรงเรี ยนอีก เช่น ไม่ไหว้แสดงความเคารพ ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที,ที,ได้รับ
มอบหมาย เป็ นต้น หรื อช่วยกันวิเคราะห์หาพฤติกรรมที,พึงประสงค์ในโรงเรี ยน พฤติกรรมที,ตอ้ งการ
เห็นในโรงเรี ยน เช่น นักเรี ยนขยันศึกษาเล่าเรี ยน นักเรี ยนเดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เป็ นต้น
2. รวบรวมและจัดกลุ่มความคิดเห็นให้เป็ นเรื, อง ๆ แล้วสรุ ปความเข้าใจของที,ประชุมให้
ตรงกัน
3. ค้นหาพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั เป้าหมายที,ตอ้ งการเสริ มสร้าง โดยใช้ขอ้ มูลความ
คิดเห็นของที,ประชุม (ตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2) ขอให้ที,ประชุมร่ วมกันค้นหาวิธีการที,จะใช้แก้ปัญหา
ที,อยากแก้ หรื อพฤติกรรมที,จะใช้เป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิ สิ, งที,อยากเห็น อยากทํา เช่น ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที,ที,ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบต่อการเรี ยน เชื,อฟังผูป้ กครอง เป็ นต้น
4. จัดกลุ่ม “พฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั เป้าหมาย” ให้เป็ นเรื, อง ๆ โดยรวบรวมรายการ
ที,เกี,ยวข้องกับการมีวนิ ยั ที,ได้จากการระดมสมอง แล้วนํามาจัดกลุ่ม เลือกกลุ่มที,มีความหมายใกล้เคียง
กันไว้ดว้ ยกัน กรณี มีคาํ ศัพท์แตกต่างกันหลากหลายควรหารื อในที,ประชุม และให้เลือกใช้คาํ ศัพท์ที,มี
ความเข้าใจตรงกัน ไม่ตอ้ งตีความ
5. จัดลําดับความสําคัญของพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั เป้าหมาย โดยให้ที,ประชุม
ร่ วมกันจัดลําดับความสําคัญของพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั เป้าหมายที,ตอ้ งการทําก่อนหลัง
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6. กําหนดพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั เป้าหมายให้เป็ นที,ทราบทัว, กัน กล่าวคือ
พฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั ในด้านการแสดงความ
เคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ที,ทุกคนในโรงเรี ยนได้ร่วมกันกําหนดขึFน
โดยการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมที,พึงประสงค์ที,โรงเรี ยนต้องการให้เกิดขึFน เป็ นพฤติกรรมที,เสริ มสร้าง
ให้เกิดวินยั ที,ดีของโรงเรี ยน และสามารถใช้เป็ นหลักในการแก้ปัญหาส่ วนใหญ่ของโรงเรี ยนได้
7. กําหนดพฤติกรรมบ่งชีFจาํ แนกตามกลุ่มเป้าหมาย โดยนําพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั
เป้าหมายมาวิเคราะห์และจําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อปฏิบตั ิของครู ผูบ้ ริ หาร และนักเรี ยน
เป็ นต้น ซึ,งจะใช้เป็ นเครื, องมือในการประเมินผลการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม พฤติกรรมบ่งชีFแต่ละข้อ จะใช้เป็ นตัวชีFวดั แสดงความสําเร็ จของการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมใน
โรงเรี ยน หรื อพฤติกรรมที,พึงประสงค์ที,โรงเรี ยนต้องการให้เกิดขึFน มากน้อย ระดับไหน อย่างไร
โรงเรี ยนสามารถกําหนดเป้าหมายเชิงปริ มาณ โดยมุ่งให้มีการเปลี,ยนแปลงเกิดขึFนในกลุ่มเป้าหมายใด
จํานวนเท่าไร และเป้าหมายเชิงคุณภาพโดยมุ่งให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที,พึงประสงค์ไปในทิศทาง
ที,ดีขF ึน เป็ นต้น
8. กําหนดนโยบายและ/หรื อข้อตกลงร่ วมกัน โดยนําเสนอผลการประชุมระดมสมองใน
ส่ วนของวินยั เป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชีFของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื,อให้ทุกคนที,เข้าประชุมมีความ
เข้าใจตรงกัน และร่ วมกันกําหนดเป็ นนโยบาย/ข้อตกลงว่าจะนํามาปฏิบตั ิดว้ ยกัน โดยอาจนําเสนอใน
รู ปของตาราง ดังตัวอย่างตารางที, 2.2 ต่อไปนีF
ตารางที, 2.2 พฤติกรรมบ่งชีF/ข้อปฏิบตั ิของวินยั เป้าหมาย จําแนกตามกลุ่ม
วินยั เป้าหมาย
ความรับผิดชอบ

การแสดงความเคารพ

พฤติกรรมบ่งชีF/ข้อปฏิบตั ิ (จําแนกตามกลุ่ม)
ผูบ้ ริ หาร
ครู
นักเรี ยน
- ปฏิบตั ิตนเป็ น
- สอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั
- รับผิดชอบต่อหน้าที,
แบบอย่างที,ดีในด้าน
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ที,ได้รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบ
ด้วยตนเอง
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
- ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบ
- สอนให้นกั เรี ยนแสดง - แสดงความเคารพครู
อย่างที,ดีในด้านการ
ความเคารพครู ใน
ในโอกาสต่างๆ อย่าง
แสดงความเคารพ
โอกาสต่างๆ
ถูกต้อง เหมาะสม
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
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9. การวางแผนดําเนินการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ใน 3 แนวทาง คือ
9.1 การบูรณาการ (Integrated) เข้ากับการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ทุกกิจกรรมของการเรี ยนการสอนในชัFนเรี ยนต้องทําเป็ น “กระบวนการ” (Process)
จึงจะได้ผลเต็มที, แนวทางในการดําเนินการมีดงั นีF
9.1.1 ประชุมครู ทF งั โรงเรี ยน เพื,อรับทราบ “นโยบายการสร้างวินยั เป้าหมาย/
อัตลักษณ์ของโรงเรี ยน” โดยการบูรณาการ (Integrated) เข้าไปกับรายวิชาต่างๆ ซึ, งใช้การเรี ยนการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ (Learning by Doing) โดยคุณครู เป็ นผูน้ าํ และทําตนเป็ นตัวอย่างของการ
วางแผน การทํางาน การประเมินผล การแก้ปัญหา พัฒนางานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ และทุกคนที,
เกี,ยวข้องจะต้องมีส่วนร่ วม (Active Participation) ในทุกขัFนตอน
9.1.2 บุคลากรในโรงเรี ยนทุกภาคส่ วน “ต้องก้าวไปในทิศทางเดียวกันทัFงสิF น ”
การฝึ กฝน “วินยั เป้าหมาย” จึงจะได้ผล เพราะ “ความประพฤติของคนๆ หนึ,ง ย่อมมีผลกระทบต่อคน
อื,นๆ ในสังคมอย่างหลีกเลี,ยงไม่ได้
9.1.3 ผูบ้ ริ หาร และคณะครู ตอ้ งมีการประเมินร่ วมกันตามความเป็ นจริ งที,เรี ยกว่า
“Joint assessment of the actual situation” บ่อย ๆ อย่างช้าที,สุดไม่เกิน 1 เดือน ต่อ 1 ครัFง เพื,อการแก้ไข
ปรับปรุ ง และพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการฝึ กฝนวินยั เป้าหมาย/อัตลักษณ์ของโรงเรี ยน
หลักวิชาการที,จะต้องยึดถือไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ (The criteria for positive
discipline) มีดงั นีF
1) ต้องรู ้วา่ “มีความคิดอยูเ่ บืFองหลังพฤติกรรมเสมอ” ความคิดนีF “อยูใ่ นใจและส่ ง
ผลให้เกิดการกระทําทางกาย” คุณครู ตอ้ งมัน, ใจตนเองว่าตัวครู นF นั “มีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)”
มีความเมตตา และมีความหนักแน่นในเวลาเดียวกัน (kind and firm at the same time) กับความเชื,อที,อยู่
เบืFองหลังพฤติกรรม (the belief behind the behavior) นัFน ๆ
2) ยอมรับซึ, งกันและกัน (Mutual respect) โดยผูใ้ หญ่ทาํ ตัวเป็ นแบบอย่าง จริ งใจ
เมตตา และมัน, คง เมื,อเกิดสถานการณ์ต่างๆ อันส่ อแสดงถึงความต้องการของเด็ก
3) ต้องทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้สึก “มีส่วนร่ วมและเป็ นเจ้าของ และเห็นความสําคัญ
(sense of belonging and significance) เมื,อใดที,เด็กมีความรู ้สึกเช่นนีF เมื,อนัFน “เขาจะถนอมรักษาทรัพย์
สมบัติของส่ วนรวม ประดุจของๆ เขาเอง”
4) คุณครู และผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นแม่แบบ “แสดงให้เห็น” ในการใช้วนิ ยั เป้าหมาย/
อัตลักษณ์ของโรงเรี ยนควบคุมตนเอง ไม่ใช่มุ่งไปที,การควบคุมพฤติกรรมของเด็ก และเมื,อมีโอกาส
ที,เหมาะสม “คุณครู จะสามารถเปลี,ยน” ความคิดผิด และความเข้าใจที,ผดิ ให้ถูกต้องเหมาะสมได้”
พฤติกรรมของเขาก็จะถูกเปลี,ยนไปเอง
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5) ในความพยายามของคุณครู ที,จะปรับเปลี,ยนพฤติกรรมของเด็กนัFน ใช้หลักการ
“ให้กาํ ลังใจ แทนการลงโทษ Encouragement instead of punishment” เพราะการให้กาํ ลังใจนัFนไม่
เพียงแต่จะก่อให้เกิดความสําเร็ จเท่านัFน แต่มนั เพิ,มขีดความมัน, ใจในตนเองไปอีกนาน
การบูรณาการเสริ มสร้างวินยั เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
นัFนครู ผสู ้ อนควรปฏิบตั ิดงั นีF
1) ศึกษาทําความเข้าใจเกี,ยวกับวินยั เป้าหมายให้ชดั เจน
2) พิจารณาพฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับวินยั เป้าหมายซึ, งเกิดจากการประชุมพิจารณา
โดยทุกส่ วนที,เกี,ยวข้องแล้ว เพื,อนํามาเป็ นพฤติกรรมด้านวินยั ที,จะต้องบูรณาการเข้ากับรายวิชาที,สอน
3) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้และเนืFอหาในรายวิชาที,สอน ว่ามีเนืFอหาใดตลอดภาค
เรี ยนหรื อตลอดปี ที,สามารถบูรณาการการเสริ มสร้างวินยั ในด้านดังกล่าวลงไปในการเรี ยนการสอนได้
4) พิจารณาว่ามีพฤติกรรมใดที,ควรสอดแทรกในระหว่างการสอนในชัFนเรี ยน
นอกเหนือไปจากการบูรณาการการเข้ากับเนืFอหารายวิชาที,สอนได้อีกบ้าง เช่น การส่ งงานให้ตรงตาม
เวลาที,กาํ หนด การรับผิดชอบทําความสะอาดชัFนเรี ยนท้ายชัว, โมงเรี ยน เป็ นต้น
5) วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยสอดแทรกพฤติกรรมที,เกี,ยวกับวินยั เป้าหมาย
ที,ตอ้ งการเสริ มสร้างให้แก่ผเู ้ รี ยนเข้าไปในเนืFอหา และกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยพิจารณาสื, อที,
เหมาะสม และการวัดประเมินผลที,สอดคล้องกับพฤติกรรมเหล่านัFน
6) ลงมือสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที,วางไว้
7) วัดและประเมินผลพฤติกรรมทางด้านวินยั ของผูเ้ รี ยน
9.2 การจัดกิจกรรมเพื,อเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน เช่น
- โครงงานเสริ มสร้างวินยั
- กิจกรรมที,สอดแทรกในชีวติ ประจําวัน ฯลฯ
การจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั เป็ นโครงงานเชิงรุ กที,เน้นให้เด็กคิด เด็กเลือก เด็กทํา
เด็กนําเสนอ ในรู ปแบบของโครงงานกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ถึงการมีวนิ ยั
เป้าหมาย เพื,อเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะ/พฤติกรรมที,แสดงออกถึงการยึดมัน, ในข้อตกลงและ
กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะในเรื, องที,เกี,ยวข้องกับ
วินยั เป้าหมายผ่านกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นระบบขยายการมีส่วนร่ วมไปยัง
บุคคลต่างๆ ในโรงเรี ยนและชุมชน
การจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั (Discipline Project) จะแบ่งกลุ่มตามความสนใจ
โครงงานเรื, องใดเรื, องหนึ,ง หรื ออาจแบ่งตามระดับชัFนเรี ยน แล้วจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ หรื อ
ประชุมอภิปรายหารื อ หรื อประชุมระดมสมอง โดยมีขF นั ตอนตามลําดับ ดังนีF
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1) วิเคราะห์ปัญหา หรื อพฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ ซึ, งกลุ่มต้องการให้โรงเรี ยนมี
การแก้ไข โดยตัFงคําถามให้ทุกคนคิดวิเคราะห์ เช่น พฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับความรับผิดชอบ การแสดง
ความเคารพที,อยากปรับปรุ งมีอะไรบ้าง หรื อมีอะไรที,ยงั ไม่ได้ทาํ เป็ นต้น
2) ควรจัดลําดับปั ญหาที,สาํ คัญด่วนที,สุด ที,ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าควรรี บแก้ไข
เลือกมา 1 ปั ญหา ตามความเห็นของที,ประชุม
3) หาสาเหตุของปั ญหา โดยนําปั ญหาที,คดั เลือกแล้ว มาระดมสมองหาสาเหตุของ
ปั ญหานัFนๆ ซึ, งอาจเกิดจากสาเหตุปัจจัยภายในและ/หรื อปั จจัยภายนอกอย่างไรบ้าง อาจใช้การอภิปราย
หาเหตุผล นําข้อมูลสถิติ ข้อเด่น ข้อด้อย ความเป็ นไปได้ ความเร่ งด่วนมาพิจารณาประกอบ เพื,อหาข้อ
ยุติในการตัดสิ นใจเลือกเป็ นประเด็นปั ญหาที,อยากแก้ไขมากที,สุด
4) กําหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานัFน ๆ โดยนําปั ญหาที,คดั เลือกมากําหนด
เป้าหมาย ทัFงเป้าหมายเชิงปริ มาณ หมายถึง กลุ่มบุคคลที,ตอ้ งการให้เกิดการเปลี,ยนแปลง นักเรี ยน
ชัFนไหน จํานวนเท่าไร ฯลฯ เป็ นต้น และกําหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ หมายถึง พฤติกรรมอะไรที,
ต้องการให้เกิดขึFน หรื อเกิดการเปลี,ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างไร
5) กําหนดชื,อโครงงาน ที,ชดั เจนเข้าใจง่าย และควรสะท้อนกิจกรรม และกลุ่ม
เป้าหมายที,เกี,ยวข้อง เช่น “โครงงานเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง” “โครงงานแถวดีมีวนิ ยั ” เป็ นต้น
6) กําหนดวิธีแก้ไขปั ญหา หรื อ วิธีดาํ เนินงานเพื,อไปสู่ เป้าหมายนัFน จะมีแผน
อย่างไร คําถาม : วิธีการแก้ไขแต่ละสาเหตุ ทําอย่างไรบ้าง
7) วิเคราะห์และกําหนดหลักธรรม / พระราชดํารัส / พระราชดําริ / คําสอน ที,ใช้
เป็ นหลักคิดในการดําเนินโครงงาน โครงงานแต่ละโครงงานสามารถมีตวั บ่งชีFหลายข้อเป็ นหลักคิดใน
การปฏิบตั ิโครงงานได้
8) การเชื,อมโยงไปสู่ วนิ ยั เป้าหมายของโรงเรี ยน โดยที,ประชุมพิจารณาว่าจะ
เชื,อมโยงไปสู่ วนิ ยั เป้าหมายของโรงเรี ยนได้อย่างไร ซึ, งโครงงานแต่ละโครงงานสามารถเชื,อมโยงไปสู่
วินยั เป้าหมายได้หลายข้อ โดยพิจารณาถึงกระบวนการในการปฏิบตั ิโครงงานและวินยั ที,ทาํ ให้เกิดการ
เปลี,ยนแปลงพฤติกรรมขึFน
9) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล โดยกําหนดตัวชีFวดั เพื,อวัดหรื อประเมินผลว่า
มีการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมอะไร ไปมากน้อยเพียงไรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
10)จัดทําร่ างเอกสารโครงงานเสริ มสร้างวินยั โดยรวบรวมข้อมูลทัFงหมดแล้วจัดทํา
เป็ นเอกสาร ร่ างโครงงานเพื,อนําไปทดลองปฏิบตั ิสกั ระยะหนึ,ง แล้วจึงปรับปรุ งเพื,อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริ บทของโรงเรี ยนก่อนนําไปใช้จริ ง ทัFงนีF เนื,องจากโครงงานเสริ มสร้างวินยั เป็ น
เครื, องมือที,สามารถใช้พฒั นาทักษะการคิด และการปฏิบตั ิงานกลุ่มของนักเรี ยน จึงควรจัดทําโครงงาน
ฉบับร่ าง แล้วนําไปทดลองใช้ก่อนสักระยะ เพื,อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ แล้วปรับปรุ งแผนเป็ นระยะ ๆ

56

จนกลุ่มคิดว่าสามารถนําไปปฏิบตั ิให้ได้ผลตรงตามความต้องการได้แล้ว
11)จัดทํารายงานโครงงานเสริ มสร้างวินยั โดยนําข้อมูลและเอกสารที,เกี,ยวข้อง
ที,ได้จากการทดลองทุกขัFนตอน มาเรี ยบเรี ยงให้อ่านเข้าใจง่าย อาจใช้รูปแบบการเขียนโครงงานเสริ ม
สร้างวินยั หรื อรู ปแบบตามความเหมาะสมของโรงเรี ยน กรณี มีขอ้ คิดเห็น ข้อทักท้วง ของผูบ้ ริ หาร
และคณะทํางาน ควรร่ วมกันชีFแจงและ/หรื อพิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขแผนโครงงานให้แล้วเสร็ จ และ
เผยแพร่ ใช้เป็ นโครงงานจริ งต่อไป โครงงานเสริ มสร้างวินยั ประกอบด้วย
- ชื,อโครงงาน
- ความสําคัญของปั ญหา
- วัตถุประสงค์
- กลุ่มเป้าหมาย
- แผนการดําเนินโครงงาน
- แนวคิด / นวัตกรรมที,นาํ มาใช้
- ความเชื,อมโยงสู่ วนิ ยั เป้าหมาย
- วิธีการวัดและประเมินผล
- ผูร้ ับผิดชอบโครงงาน
9.3 การจัดบรรยากาศและสิ, งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอืFอต่อการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
โรงเรี ยนที,ประสบความสําเร็ จ ในการเสริ มสร้างวินยั ให้กบั นักเรี ยน ส่ วนใหญ่
จะให้ความสําคัญกับการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในที,เอืFอต่อการมีวนิ ยั ซึ, งเป็ นบรรยากาศ
ทัFงทางกายภาพและจิตใจของบุคลากรในโรงเรี ยน เช่น
- ปลูกต้นไม้ในโรงเรี ยนเพื,อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกสงบ มีความสุ ข
- สร้างบรรยากาศในโรงเรี ยนให้เต็มไปด้วยความรักความเมตตาทัFงในห้องเรี ยน
และนอกห้องเรี ยน
- ทุกคนในโรงเรี ยนให้เกียรติ ให้การยอมรับซึ, งกันและกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
หรื อมีอคติ หรื อมีการข่มเหงรังแกกัน
- กิจกรรมส่ วนใหญ่ในโรงเรี ยนเน้นความร่ วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
แนวทางการจัดบรรยากาศและสิ, งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอืFอต่อการเสริ มสร้างวินยั อาจทํา
ได้โดยการทําโครงการ/โครงงานสร้างสภาพแวดล้อมที,ดีในโรงเรี ยน โครงการจัดทําป้ายสัญลักษณ์ที,
เตือนให้นกั เรี ยนรักษาวินยั /มีความรับผิดชอบ/ต่อต่อเวลา ฯลฯ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยน
เห็นคุณค่าของการมีวนิ ยั เป็ นต้น
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ขัUนที$ 3 การร่ วมกันลงมือปฏิบัติ
การร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ มีรายละเอียด ดังนีF
3.1 ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยกันตามแผนปฏิบตั ิงาน ในทุกกิจกรรมนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้จากการ
ลงมือทํา โดยการสังเกต คิดพิจารณาปรับปรุ งกิจกรรมให้นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จ ประการสําคัญ ได้เรี ยนรู ้
จากการร่ วมกันทํางานเป็ นทีมทํางานที,ดีดว้ ยกัน หลักสําคัญประการหนึ,งที,ช่วยในการรวมกลุ่มของ
นักเรี ยนให้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข คือ ความเป็ นกัลยาณมิตร ทุกคนในกลุ่มจะทํางาน
อย่างสนุกสนานร่ วมกับเพื,อนๆ ที,มีความเป็ นกัลยาณมิตรซึ, งกันและกัน
3.2 เมื,อจบแต่ละกิจกรรมย่อยให้ทาํ AAR (After Action Review) เป็ นการพูดคุยกัน เพื,อ
ปรับปรุ งการทํางานให้ดีขF ึน
ขัUนที$ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
ในการทํากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ควรมีคณะทํางานทําหน้าที,นิเทศติดตามให้คาํ ปรึ กษา
หารื อ รวมทัFงเป็ นพี,เลีFยงสอนงาน และให้ความช่วยเหลือแนะนําสิ, งที,จาํ เป็ นอย่างมีกลั ยาณมิตร เพื,อให้
งานบรรลุเป้าหมาย ตามขัFนตอน เป้าหมาย และกําหนดเวลาที,คาดหวังไว้ ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทัFงก่อนและหลังการทํางานเพื,อประโยชน์ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปลี,ยนแปลงที,คาดว่าจะ
เกิดขึFน โดยพิจารณาตามตัวชีFวดั ที,ได้กาํ หนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ เช่น ร้อยละของจํานวนนักเรี ยน
ที,มีความรับผิดชอบเพิ,มขึFน เป็ นต้น
ในส่ วนของการนิเทศควรเป็ นในรู ปแบบกัลยาณมิตรนิเทศที,ประกอบด้วยองค์ประกอบ
สําคัญ 4 องค์ประกอบ คือ
1) ให้ใจ คือ การสร้างศรัทธาในการพัฒนา โดยสร้างความสัมพันธ์กบั เพื,อนครู และ
ผูบ้ ริ หาร สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย กระบวนการเสริ มสร้างวินยั และแสดงให้เห็นว่า มีความตัFงใจที,
จะทําให้เกิดผลสําเร็ จในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
2) ร่ วมใจ คือ เน้นให้เกิดความร่ วมมือ
3) ตัFงใจ คือ ให้ทุกคนมีความแน่วแน่ที,จะช่วยกันเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
4) เปิ ดใจ คือ ให้ทุกคนพร้อมยอมรับผลของการประเมินการดําเนินงานเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยน เพื,อการปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
การติดตามประเมินผลโดยจัดให้มีการประเมินผล/สัมภาษณ์ผลการปฏิบตั ิงานเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยนตามกิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เพื,อนําไปปรับปรุ ง และพัฒนาการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน โดยมี
รายละเอียดดังนีF
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- การทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนา โดยการนําผลจากการนิเทศติดตาม ประเมิน มาใช้
ในการปรับปรุ งพัฒนาดําเนินการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ทัFงในระหว่างการดําเนินงาน และหลังการ
ดําเนินงาน การกําหนดเป้าหมายและตัวชีFวดั ความสําเร็ จของการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื, องมือที,ใช้ในการประเมินผลและติดตามผล
- การจัดประชุมเพื,อสะท้อนผลจากการดําเนินการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ประเมิน และ
วิเคราะห์ถึงปั ญหา สาเหตุ จุดอ่อน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลเพิ,มขึFนอย่างต่อเนื,อง
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน การประเมินผล จะช่วยให้ทราบถึงการเปลี,ยนแปลงของ
พฤติกรรมที,เกิดขึFน การประเมินผลควรทํา 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินผลในระดับกิจกรรม/โครงการ
เสริ มสร้างวินยั และการประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน ระดับความสําเร็ จของกิจกรรม/โครงการ
เสริ มสร้างวินยั ต่าง ๆ จะส่ งผลให้เกิดผลสําเร็ จในภาพรวมของโรงเรี ยน ดังนัFนการเลือกใช้ตวั บ่งชีFจึงมี
ความสําคัญ และมีผลต่อการแสดงผลความสําเร็ จแตกต่างกัน ตัวชีFวดั หมายถึง คุณลักษณะของความ
ประพฤติ พฤติกรรมที,ตอ้ งการวัดหรื อประเมิน ควรใช้คาํ ที,ชดั เจน เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งตีความ และระบุ
การประเมินเชิงปริ มาณ และ/หรื อเชิงคุณภาพ เช่น
- ตัวบ่งชีFเชิงปริ มาณ : จํานวนนักเรี ยนที,มีความรับผิดชอบในการเรี ยนเพิ,มมากขึFน
- ตัวบ่งชีFเชิงคุณภาพ : นักเรี ยนสร้างสรรค์กิจกรรมที,เกี,ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างหลากหลาย
4.1 การประเมินผลในระดับกิจกรรม โครงการเสริ มสร้างวินยั / ตัวบ่งชีFที,ใช้ใน
การประเมินผลกิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั อาจแบ่งออกตามช่วงเวลาของแผน
1) การเริ, มกิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั อาจใช้ตวั บ่งชีFเพื,อประเมินการเตรี ยม
ความพร้อม และกิจกรรมที,ปฏิบตั ิงานขัFนต้น เช่น
- มีการประชุมสร้างความเข้าใจ
- มีการแต่งตัFงคณะทํางาน
- ร้อยละของผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมฟังคําชีFแจง ฯลฯ เป็ นต้น
2) ช่วงระยะกลางแผนของกิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั อาจใช้ตวั บ่งชีFเพื,อ
ประเมินผลการทํากิจกรรม/โครงการ ในช่วงครึ, งแผนได้ผลอย่างไร เพื,อใช้ในการปรับปรุ งแผน
ปฏิบตั ิงาน เช่น
- ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที,ปฏิบตั ิได้ตามแผนที,กาํ หนดไว้
- ร้อยละของครู ที,บูรณาการเสริ มสร้างวินยั ในการจัดการเรี ยนการสอน
- ร้อยละของผูส้ นใจเข้าร่ วมทํากิจกรรม/โครงการ
- จํานวนกิจกรรม/โครงการที,เป็ นไปตามแผน ฯลฯ เป็ นต้น
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3) เมื,อสิF นสุ ดกิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั ควรใช้ตวั บ่งชีFเพื,อประเมินผลสําเร็ จ
ของโครงงานเสริ มสร้างวินยั เช่น
- ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที,บรรลุเป้าหมายสําเร็ จตามเป้าหมายที,กาํ หนด
- ร้อยละของผูส้ นใจเข้าร่ วมทํากิจกรรม/โครงการตัFงแต่ตน้ จนแล้วเสร็ จ
- พฤติกรรมที,พึงประสงค์ (ที,กาํ หนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ) เพิ,มขึFน
- พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ (ที,กาํ หนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ) ลดน้อยลง
ฯลฯ เป็ นต้น
4.2 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน โรงเรี ยนแต่ละแห่งจะมีการจัดทํากิจกรรม/
โครงการเสริ มสร้างวินยั หลายเรื, องมากมายบางโรงเรี ยนมีกิจกรรม/โครงการแบ่งตามจํานวนห้องเรี ยน
ชัFนเรี ยน ชมรม กลุ่มสนใจ เป็ นต้น เมื,อประเมินผลระดับ กิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั แล้ว ให้นาํ
ผลมาใช้ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน โดยนําวินยั เป้าหมายของโรงเรี ยนที,ได้กาํ หนดไว้มาใช้เป็ น
เป้าหมายในการประเมินผล แล้วนําวินยั เป้าหมายที,ระบุพฤติกรรมบ่งชีF มาเป็ นหลักในการพิจารณา
ประกอบ แล้วจึงกําหนดตัวบ่งชีFภาพรวม เช่น
วินยั เป้าหมาย : ความรับผิดชอบ
วินยั อัตลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร : ตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลเป็ นหลัก
ตัวบ่งชีF : พฤติกรรมที,พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารเพิ,มขึFน
ตัวบ่งชีFภาพรวม จะใช้วดั ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาวินยั ทัFงโรงเรี ยน โดย
พิจารณาจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน ตัวชีFวดั ภาพรวมที,สาํ คัญ เช่น
1. มีกระบวนการขับเคลื,อนการพัฒนาวินยั เป้าหมายทัFงโรงเรี ยน
2. มีกลไกคณะทํางานและใช้กิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั เป็ นเครื, องมือที,ทุกคน
มีส่วนร่ วมในการลงมือปฏิบตั ิเพื,อพัฒนาโรงเรี ยน
3. พฤติกรรมที,พึงประสงค์ในโรงเรี ยนเพิ,มขึFน
4. พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ในโรงเรี ยนลดลง
5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวินยั ในโรงเรี ยนจากทุกภาคส่ วนที,
เกี,ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
6. มีองค์ความรู ้/นวัตกรรมการเสริ มสร้างวินยั และมีการบูรณาการกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ในชัFนเรี ยน
7. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนอื,น ๆ
นอกจากนีF อาจเพิ,มเติมตัวบ่งชีFความสําเร็ จภาพรวมเพิ,มอีกได้ ตามสถานการณ์จริ ง
และความต้องการของโรงเรี ยน เช่น

60

- มีการขยายเครื อข่ายโรงเรี ยนวินยั
- มีภาคีความร่ วมมือในการพัฒนาวินยั นักเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยน และ/หรื อชุมชน
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนอื,นๆ ในภูมิภาค
- มีกิจกรรม/โครงการเสริ มสร้างวินยั กระจายอยูใ่ นทุกกลุ่มเป้าหมายของโรงเรี ยน
- ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการการมีวนิ ยั
- ครู เป็ นต้นแบบที,ดีงามของนักเรี ยน
- นักเรี ยนในโรงเรี ยนแสดงออกถึงพฤติกรรมพึงประสงค์ที,เกี,ยวข้องกับการมีวนิ ยั
ชัดเจน เป็ นรู ปธรรม สมํ,าเสมอ
- พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนลดลง
- พฤติกรรมที,พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนเพิ,มขึFน
4.3 ผลลัพธ์/ผลที,คาดว่าจะได้รับ การมีกระบวนการเสริ มสร้างวินยั ในโรงเรี ยน มีกิจกรรม
/โครงการเสริ มสร้างวินยั มีกิจกรรมส่ งเสริ มความมีวนิ ยั เป็ นเครื, องมือให้ทุกคนในโรงเรี ยนได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์คุณงามความดีเป็ นเป้าหมายที,ประสบความสําเร็ จแล้ว โรงเรี ยนยังได้รับประโยชน์มากมาย
เช่น
1. ครู จะมีความตระหนักในบทบาทหน้าที, และเห็นคุณค่าของอาชีพครู มีศกั ยภาพใน
การออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื,อพัฒนาวินยั นักเรี ยน ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที,ดี
เป็ นที,ยอมรับทัว, กัน
2. นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการคิด มีความรับผิดชอบ รู ้จกั แสดงความเคารพที,
ถูกต้อง เหมาะสม และการมีระเบียบวินยั ในการเข้าแถว เดินแถว มีกทักษะในการดําเนินชีวติ พึ,งตนเอง
ได้ และช่วยเหลือสังคมได้
3. พฤติกรรมของ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู บุคลากร นักเรี ยน และผูป้ กครอง
เปลี,ยนแปลงไปในทางที,ดีขF ึน
4. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนดีขF ึน และผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขF นั พืFนฐาน
(O-NET) อยูใ่ นระดับที,ดีขF ึน
5. นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เพื,อพัฒนาวินยั นักเรี ยน ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการ ในการนําไปต่อยอดขยายผลเชิงวิชาการให้แพร่ หลายมากยิง, ขึFน
6. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สังคม ชุมชน ประชาชนจะให้
ความสนใจ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวินยั ร่ วมกัน เพื,อความสุ ขของประเทศ อนึ,ง เมื,อโรงเรี ยนได้
พัฒนาเป็ นโรงเรี ยนที,มีวนิ ยั แล้ว นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายแล้ว ยังเป็ นการถวายความจงรัก
ภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ อีกด้วย
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จากแนวทางการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนที,ได้กล่าวมากข้างต้น จะเห็นว่ามีหลายแนวทาง มี
ทัFงสร้างความรู ้ความเข้าใจ การให้คาํ แนะนํา การเป็ นแบบอย่าง การจัดโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน
การดําเนินการเป็ นขัFนตอนโดยใช้กระบวนการร่ วม ตัFงแต่ศึกษาปั ญหา หาแนวทาง ดําเนินการตาม
แผนงานที,วางไว้ และสรุ ป นิเทศ ประเมินติดตามผล ซึ,งแนวทางใดจะนําไปใช้หรื อปรับใช้เพื,อให้
นักเรี ยนมีวนิ ยั ตามเป้าหมายที,มุ่งหวังไว้ได้อย่างไรนัFน ก็ยอ่ มขึFนอยูก่ บั ความเหมาะสม ความสอดคล้อง
และบริ บทของสถานศึกษานัFน ๆ เป็ นสําคัญ
ตอนที$ 5 ไตรสิ กขา
ความหมายสิ กขาหรื อการศึกษา
สิ กขาหรื อการศึกษา ความหมายของคําว่า สิ กขา/การศึกษาในพระพุทธศาสนาพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2546 : 484) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คําว่า ศึกษา มาจากภาษา
สันสกฤตว่า ศึกษา และมาจากบาลีวา่ สิ กขา แปลว่า การเล่าเรี ยน ฝึ กฝน และอบรม
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2542 : 15) ได้ให้ความหมายดังนีF
คําว่า ศึกษา เป็ นคําที,มาจากสันสกฤต ถ้าเป็ นบาลีเรี ยกว่า สิ กขา มีความหมายเดียวกัน สิ กขา
คือ หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา
การศึกษา มาจาก คําว่า สิ กขา ในภาษาบาลี ซึ, งแยกได้เป็ น สะ กับ อิกขะ สะ แปลว่า เอง
ตัวเอง อิกขะ แปลว่า เห็น การเห็น เมื,อรวมความกันแล้วแปลว่า การเห็นตนเอง โดยตนเอง เพื,อ
ประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื,อเข้าใจในตนเองให้แจ่มแจ้งและถูกต้อง ได้แก่ การมีสมั มาทิฏฐิ คือ เข้าใจ
เรื, องความดับทุกข์ ความรู ้จกั เหตุให้เกิดทุกข์ ความรู ้จกั การดับทุกข์ และความรู ้จกั ทางให้ถึงความดับ
ทุกข์
พุทธทาสภิกขุ (2549 : 42) ได้ให้ความหมายของการศึกษาในพระพุทธศาสนาว่า การศึกษา
ในพระพุทธศาสนาหมายถึงการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นอย่างน้อย คือ การทําลงไปจริ งๆ ไม่ใช่เพียงแต่ ศึกษาเล่า
เรี ยน ให้รู้ ให้เข้าใจ จดจําได้ เท่านัFน แต่จะต้องมีการปฏิบตั ิพร้อมกันไปด้วย จนเกิดเป็ นความเห็นแจ้ง
เป็ นปั ญญาในขัFนสู ง เพื,อทําลายอาสวกิเลส
ประเวศ วะสี (2542 : 115-116) ได้ให้ความหมายคําว่า สิ กขา หรื อ ศึกษา ว่า คือการศึกษา
วิถีชีวติ ที,ดี ประกอบด้วยระบบการอยูร่ ่ วมกันที,ดี คือ ศีล หมายถึงการอยูร่ ่ วมกันด้วยความปกติ ระบบ
การอยูร่ ่ วมกันของชีวติ ควรจะต้องประกอบด้วยการพัฒนาจิต และพัฒนาปั ญญาให้ยงิ, ๆ ขึFนไปด้วย ทํา
ให้ระบบการอยูร่ ่ วมกันดียงิ, ๆ ขึFน ศีลสิ กขา จิตสิ กขา และปั ญญาสิ กขา ที,เรี ยกว่าการศึกษาทัFง 3 หรื อ
ไตรสิ กขานัFน เพราะเป็ นวิถีชีวติ ทัFงหมด วิถีชีวติ ทัFงหมดคือการศึกษา การศึกษาจึงไม่เพียงแต่การเรี ยน
วิชา
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จากคํานิยามข้างต้นดังกล่าวจึงสรุ ปได้วา่ สิ กขา หรื อศึกษา หมายถึงการเรี ยนรู ้ การฝึ กฝน
การอบรม เป็ นการเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมภายนอกที,อยูร่ อบข้าง และการเรี ยนรู ้จากธรรมชาติภายใน
เพื,อสิF นไปแห่งกิเลส พร้อมไปกับการปฏิบตั ิจริ ง
ความหมายไตรสิ กขา
คําว่าไตรสิ กขา มีรากศัพท์มาจากคําสอนสองคํา คือ 1) ไตร หรื อ ตรี ในภาษาสันสกฤต ซึ,ง
ตรงตามภาษาบาลีวา่ ติ แปลว่า สาม 2) คําว่า สิ กขา ภาษาบาลี ซึ, งตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ศึกษา
หมายถึง การศึกษา การปฏิบตั ิ และการอบรมตามความประพฤติให้บริ สุทธิY (พระไตรปิ ฎก อง.ติก.
(ไทย) 20/91/320)
ก่องแก้ว เจริ ญอักษร (2541 : 30) ได้ให้ความหมายไตรสิ กขาว่า ข้อปฏิบตั ิที,เป็ นหลัก
สําหรับฝึ กอบรม กาย วาจา จิตใจ และปั ญญา ในทางธรรม หมายถึง การฝึ กอบรมพระสงฆ์สาวกของ
พระพุทธเจ้าให้พฒั นาสู งสุ ด คือ เข้าถึงพระนิพพาน ซึ, งความหมายนีFเป็ นความหมายตามแบบแผน
ที,พระพุทธองค์ทรงมุ่งสัง, สอนแก่พระภิกษุโดยตรง การฝึ กอบรมหรื อพัฒนาตน ตามหลักไตรสิ กขา
ประกอบด้วย
1. ศีลสิ กขา ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับอบรมทางด้านความประพฤติ
2. จิตตสิ กขา ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับอบรมจิตให้เกิดสมาธิ
3. ปั ญญาสิ กขา ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับอบรมปั ญญาให้รู้แจ้งตามความเป็ นจริ ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2544 : 15) ได้ให้ความหมายไตรสิ กขาว่า การฝึ กอบรม
ทัFงหมดในทางพระพุทธศาสนา กระบวนการทางการปฏิบตั ิทF งั หมด เป็ นหลักการศึกษาแบบพุทธ หรื อ
การศึกษาแบบธรรมชาติ 3 อย่าง คือ
1. ศีล หมายถึง ขัFนตอนประพฤติเบืFองต้นในการดําเนินชีวติ โดยมีพฤติกรรมที,ถูกต้องใน
การสัมพันธ์กบั สิ, งแวดล้อม และเพื,อนมนุษย์ ตัFงแต่การดู การฟัง การกินอยู่ บริ โภค ซึ, งความหมายใน
ที,นF ี คือ หมายถึงศีล 5
2. สมาธิ หมายถึง การฝึ กฝนจิตให้ยงิ, ขึFนด้วยสภาพจิตที,หนักแน่น มัน, คง มีความสุ ข
ความสงบ มีความแน่วแน่ เรี ยกว่าใจอยูก่ บั กิจ จิตอยูก่ บั งาน เป็ นต้น
3. ปั ญญา หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจเหตุผล รู ้ความจริ งของโลก และชีวติ จนกระทัง,
สามารถทําจิตใจให้เป็ นอิสระได้ ไม่ตกอยูใ่ นการครอบงําของสิ, งทัFงหลาย
พุทธทาสภิกขุ (2549 : 134) กล่าวว่า ไตรสิ กขา หรื อ สิ กขา 3 หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อการ
ประพฤติกระทําที,เป็ นหน้าที,ของบุคคลโดยตรง โดยแบ่งสิ กขาไว้ 3 ประการ คือ 1) ศีลสิ กขา แปลว่า
การปฏิบตั ิในส่ วนศีล 2) จิตตสิ กขา แปลว่า การปฏิบตั ิในส่ วนจิต (สมาธิ) และ 3) ปั ญญาสิ กขา แปลว่า
การปฏิบตั ิในส่ วนปั ญญา
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พระมหาเสกสรร จิรภาโส (2552 : 10) ได้กล่าวว่า การศึกษาตามหลักไตรสิ กขาทาง
พระพุทธศาสนาคือ การพัฒนาตน กาย วาจา ใจ ให้มีอิสระเหนือการถูกครอบงําด้วยอํานาจความ
ยัว, ยวนในรู ปแบบต่างๆ ที,จะก่อให้เกิดการล่วงละเมิด หรื อเสี ยสภาวะปกติทางกาย วาจา ใจ ของตน
ทิศนา แขมมณี (2550 : 159) ได้ให้ความหมายไตรสิ กขา ว่าหมายถึง ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับ
ศึกษา คือฝึ กหัดอบรม กาย วาจา จิตใจและปั ญญา ให้ยงิ, ขึFนไปจนบรรลุจุดหมายสู งสุ ด ประกอบด้วย
1. อธิศีลสิ กขา คือ ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับฝึ กอบรมในทางความประพฤติอย่างสู ง
2. อธิจิตตสิ กขา คือ ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับฝึ กอบรมจิต เพื,อให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสู ง
3. อธิปัญญาสิ กขา คือ ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับฝึ กอบรมปั ญญา เพื,อให้เกิดความรู ้แจ้งอย่างสู ง
บุญมี แท่นแก้ว (2539 : 198) ได้ให้ความหมายของไตรสิ กขาในหนังสื อ “จริ ยศาสตร์” ว่าเป็ น
ข้อปฏิบตั ิ มี 3 อย่าง คือ
1. ศีล ได้แก่ การเว้นชัว, ประพฤติดี ปฏิบตั ิเพื,อความปกติสงบเงียบเรี ยบร้อย ไม่ทาํ ให้ตน
และผูอ้ ื,นเดือดร้อน ข้อปฏิบตั ิเหล่านีFเรี ยกว่า ศีลสิ กขา แปลว่า สิ, งที,ควรศึกษาอบรม เป็ นขัFนศีล
2. สมาธิ ได้แก่ การฝึ กฝนหรื ออบรมจิตใจให้เหมาะสม ตัFงมัน, ในลักษณะที,พร้อมจะ
ปฏิบตั ิงาน คือ พิจารณาความเป็ นจริ ง เพื,อเป็ นพืFนฐานของการเจริ ญปั ญญา การฝึ กบังคับจิตใจให้ตF งั มัน,
โดยระลึกรู ้ตวั ทัว, พร้อม ดังนีFเรี ยนกว่า จิตตสิ กขา
3. ขัFนปั ญญา ได้แก่ การฝึ กฝนอบรมในการพิจารณาสิ, งทัFงปวงให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจที,
ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง หมายถึง การฝึ กฝนอบรมจนเกิดความรู ้แจ้งเห็นจริ งในสิ, งทัFงปวงถึงกับเกิด
ความสลดสังเวชเบื,อหน่ายในสิ, งที,ไม่เที,ยง เป็ นทุกข์ และเป็ นอนัตตาได้จริ ง ๆ การฝึ กฝนเช่นนีFเรี ยกว่า
ปั ญญาสิ กขา
จากความหมายที,กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ไตรสิ กขาหรื อสิ กขา 3 หมายถึง การปฏิบตั ิตน
ในสิ, งที,ถูกต้อง ดีงาม มีสมาธิ รู ้แจ้งเห็นจริ ง ดําเนินชีวติ ได้อย่างสงบสุ ข ด้วยกระบวนการพัฒนาทาง
กาย วาจา ใจ และปั ญญา
กระบวนการศึกษาเพื$อฝึ กอบรมและพัฒนามนุษย์ ตามหลักไตรสิ กขา
นักการศึกษา นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนศึกษาเพื,อฝึ กอบรมและพัฒนา
มนุษย์ตามหลักไตรสิ กขา ดังนีF
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2530 : 44-45) ได้กล่าวถึงกระบวนการศึกษาตามหลักของไตรสิ กขาว่า
มีลกั ษณะเด่น และใช้เป็ นทฤษฎีทางการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนได้ ซึ,งได้สรุ ปวิเคราะห์เป็ นข้อ ๆ
ดังนีF
1. ผูท้ ี,ศึกษาตามกระบวนการศึกษาของหลักไตรสิ กขา ต้องปฏิบตั ิฝึกหัดอบรมด้วยตนเอง
ศีล สมาธิ และปั ญญา จะไม่เกิดขึFนอย่างแท้จริ งจากการฟัง การอ่าน การดูหรื อการบอกเล่าต้องเรี ยนรู ้
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ด้วยการกระทําเรี ยนรู ้ดว้ ยการคิด การควบคุม เรี ยนด้วยความอดกลัFน อดทน ข่มใจ และเรี ยนด้วยวิริยะ
อุตสาหะ ความสําเร็ จของการศึกษาแต่ละระดับชัFนนัFน ผูศ้ ึกษาย่อมวัดและรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ไม่มีผใู ้ ดมา
ประเมินให้ได้
2. เรื, องจากศีล สมาธิ ปั ญญา เป็ นระบบการฝึ กหัดอบรมที,ตอ้ งสามารถละสิ, งที,ควรละและ
เจริ ญสิ, งที,ควรเจริ ญ ดังนัFนผูท้ ี,ศึกษาตามแนวทางของไตรสิ กขานีF จึงต้องได้รับการแนะนําสัง, สอนจาก
ผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตรก่อน แต่จะหยุดอยูเ่ พียงนัFนไม่ได้ ต้องรู ้จกั คิดและใช้ปัญญาฝึ กฝนไปทีละขัFน จน
สามารถวินิจฉัย แยกแยะสิ, งดี (อย่างที,เรี ยกว่า รู ้ผดิ ชอบชัว, ดี) สิ, งชัว, แล้วละเว้นสิ, งชัว, เพิ,มพูนสิ, งที,ชอบ
ธรรมและมีจิตใจผ่องใสบริ สุทธิYได้
3. การฝึ กหัดอบรมตามหลักไตรสิ กขา เป็ นการฝึ กอบรมตนที,เป็ นขัFนตอน สื บเนื,องเริ, ม
จากรู ปธรรมไปหานามธรรม เริ, มจากสิ, งที,ง่ายไปสู่ สิ,งที,ยาก เช่น การกําจัดกิเลสอย่างหยาบด้วยการ
ควบคุมความประพฤติของทางกายและทางวาจานัFน เป็ นกระบวนการที,สงั เกตเห็นได้ชดั เหมือนการ
กําจัดเศษสวะทัFงหลายที,ลอยมาตามสายนํFานัFน หากสังเกตอย่างตัFงใจก็จะมองเห็นได้ ครัFนผูศ้ ึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ิต่อไปจนสามารถกําจัดกิเลสอย่างละเอียดที,ฝังลึกแอบซ่อนอยูใ่ นกมลสันดานเสี ยได้ ก็หมือนกับ
การกลัน, นํFาที,แม้จะดูใส แต่มีละอองตกตะกอนนอนก้นอยูใ่ ห้บริ สุทธิYใสสะอาด ผูท้ ี,ฝึกหัดอบรมตาม
กระบวนการนีFจึงเรี ยนลัด ไม่ได้หลอกตนเองและผูอ้ ื,น และผูท้ ี,เรี ยนได้สาํ เร็ จต้องเป็ นผูท้ ี,มีปัญญาและ
ใช้ปัญญาจนได้รับปริ ญญา 3 คือ ญาตปริ ญญา การกําหนดรู ้สภาวะลักษณะ ตีรณปริ ญญา การกําหนดรู ้
สามัญลักษณะ และปหานปริ ญญา การกําหนดรู ้ดว้ ยการละความยึดติดในสิ, งทัFงหลายเหล่านัFนเสี ยได้
โดยสิF นเชิง
4. การฝึ กหัดอบรมตามหลักไตรสิ กขานัFน เป็ นการพัฒนามนุษย์ทางร่ างกาย วาจา จิตใจ
อารมณ์ ความคิด สังคมและสติปัญญา เป็ นการพัฒนาที,กว้างและลึกมากกว่าการศึกษาที,เราเข้าใจโดย
ทัว, ๆ ไป เพราะเป็ นการฝึ กหัดอบรมเพื,อรู ้ รู ้เพื,อรู ้สึก รู ้สึกเพื,ออยากจะต่อสู ้ ต่อสู เ้ พื,ออิสรภาพ อิสรภาพ
ที,หลุดพ้นจากความทุกข์และความชัว, อิสรภาพของวิญญาณมนุษย์คือ สันติ ความสงบเย็น
5. การฝึ กหัดอบรมตามหลักไตรสิ กขา เป็ นกระบวนการศึกษาที,มีลกั ษณะบูรณาการและ
ปั จจัยที,วา่ มีลกั ษณะบูรณาการนัFน เพราะองค์ประกอบทุกองค์ประกอบคือ สมาธิ ปั ญญา และมรรคมี
องค์แปด ซึ, งเป็ นวิธีการประพฤติเพื,อบรรลุจุดประสงค์สูงสุ ดนัFนมีลกั ษณะที,ผสมผสานกลมกลืนอย่าง
ได้สดั ส่ วนสมดุลกัน มีความสอดคล้องรองรับกันทัFงในด้านที,ตอ้ งละเว้นและในด้านที,เจริ ญ ยากที,จะ
แยกออกอย่างโดดเดี,ยวและไม่สามารถตัดองค์ประกอข้อใดทิFงได้
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2535 : 152) ได้กล่าวอีกว่า ไตรสิ กขาเป็ นกระบวนการฝึ กหัดกาย วาจา
และจิตของมนุษย์ ให้สามารถดํารงและดําเนินชีวติ ที,ดีโดยใช้ปัญญาและด้วยวิธีทางเดินสายกลางอัน
สุ จริ ตชอบธรรม อํานวยประโยชน์ทF งั แก่ตนและส่ วนรวม ดังแสดงในภาพที, 2.5
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อธิศีลสิ กขา
ศีล การฝึ กหัดอบรม
ควบคุมกายและวาจา
Training in Morality

พูดดี
ทําดี
ดํารงชีวติ ทีด, ี

บรรลุ
ประโยชน์
ปัจจุบนั

อธิจิตตสิ กขา
สมาธิ การฝึ กหัดอบรม
ให้มคี วามคิดแน่วแน่
ปลอดโปร่ ง ตัFงใจ
Training in Mentality or
Concentration

ความเพียร
การระลึกรู ้
จิตตัFงมัน, แน่วแน่

บรรลุ
ประโยชน์
อนาคต

อธิปัญญาสิ กขา
ปัญญา การฝึ กหัดอบรม
สู งสุ ด ให้เกิดความรู ้สูงสุ ด
Training in Wisdom

ความเห็นทีต, รง
ความจริ งดําริ นึกคิด
ในทางทีช, อบ

บรรลุประโยชน์
ความสงบ อิสรภาพ
หรื อความหลุดพ้น

ภาพที, 2.5 กระบวนการศึกษาเพื,อพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิ กขา
ที,มา : สุ มน อมรวิวฒั น์ (2535 : 152)
พระธรรมปิ ฎก ป.อ.ปยุตโต (2542 : 64) ได้กล่าวถึงกระบวนการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์
ว่า แบ่งได้ 2 แบบ คือ
แบบที, 1 (ไร้การศึกษา) : อวิชชา + ตัณหา
ฤติกรรมสร้างทุกข์
(ก่อปั ญหา)
แบบที, 2 (มีการศึกษา) : ปั ญญา + ฉันทะ
พฤติกรรมสลายทุกข์
(แก้ปัญหา)
กระบวนการแบบที, 2 เป็ นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ คือ การที,มนุษย์มีความคิดก็นบั ได้
ว่าเริ, มมีการศึกษา และเมื,อมีการศึกษาปั ญญาก็เกิดขึFนซึ, งเป็ นตัวแกนสําคัญของการพัฒนาตนเอง ดังนัFน
การศึกษาต้องเป็ นการฝึ กคนให้พฒั นาปั ญญา เพื,อนําปั ญญามากําจัดตัณหา และกําหนดพฤติกรรมที,
ถูกต้องดีงาม
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ในการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาหรื อการปฏิบตั ิธรรม สิ, งที,สาํ คัญที,จะต้องมี คือความเชื,อ
ในโพธิ เรี ยกว่า โพธิศรัทธา ซึ, งถือว่าเป็ นศรัทธาพืFนฐานคือ มนุษย์เชื,อในปั ญญาที,ทาํ ให้มนุษย์เป็ น
พุทธะได้ และเมื,อมนุษย์มีความเชื,อดังนัFนแล้วจะทําให้มนุษย์พร้อมที,จะฝึ กฝนตนเอง การฝึ กฝนและ
พัฒนามนุษย์ในทางพุทธศาสนาจัดวางเป็ นหลักเรี ยกว่า ไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ, งถือว่าเป็ น
ระบบการศึกษาที,ทาํ ให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ ให้มนุษย์เป็ นองค์รวมที,พฒั นาอย่างมีดุลยภาพ
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2538 : 609) ได้กล่าวว่า ไม่วา่ เรากําลังฝึ กอบรมอยูใ่ นช่วง
ตอนใดของไตรสิ กขาก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นขัFนศีล ขัFนสมาธิ หรื อขัFนปั ญญา การปฏิบตั ิแต่ละขัFนของ
ไตรสิ กขาย่อมดําเนินอยูเ่ รื, อยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอน การกล่าวออกมาว่าเป็ นขัFนศีล ขัFนสมาธิ หรื อ
ขัFนปั ญญา เป็ นการบอกแจ้งว่า ในตอนนัFนกําลังเร่ งรัดให้ระดมการฝึ กอบรมองค์ประกอบประเภทนัFน
ให้มากเป็ นพิเศษ หรื อว่าในตอนนัFนองค์ประกอบประเภทนัFนกําลังถูกเรี ยกออกมาใช้งาน มีบทบาท
โดดเด่นออกหน้าองค์ประกอบประเภทอื,นและมองดูในแง่หนึ,งเป็ นเหมือนว่ามีระบบการฝึ กจากข้าง
นอกและระบบการฝึ กจากข้างใน ซึ, งทํางานประสานขานรับกันด้วยดี
เพ็ญรุ่ ง ปานใหม่ (2544 : 21-22) ได้กล่าวถึงกระบวนการศึกษาเพื,อพัฒนามนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ กขาว่ามีความสําคัญดังนีF
ศีล เป็ นเรื, องการฝึ กพฤติกรรม เครื, องมือที,ใช้ในการฝึ กศีลคือ วินยั นักเรี ยนควรได้รับการ
ปลูกฝังให้อยูใ่ นหลักของศีล 5 เน้นการไม่เบียดเบียนกันทางสังคมด้วยการมีพฤติกรรมที,ไม่ละเมิดต่อ
กัน ไม่เบียดเบียนกันโดยไม่ทาํ ร้ายชีวติ ร่ างกาย ไม่ลกั ขโมย ไม่แย่งของลักของหวงของผูใ้ ด ไม่ใช้วาจา
ประทุษร้าย สร้างความมีสติสมั ปชัญญะ โดยให้เห็นโทษของการดื,มสุ รา เสพของมึนเมาของเสพติด
นอกจากการปลูกฝังการไม่เบียดเบียนกันทางสังคมแล้ว ยังต้องพัฒนานักเรี ยนในเรื, องความสัมพันธ์
ทางสังคมในลักษณะเกืFอกูล สร้างสรรค์และส่ งเสริ มสันติสุขให้เกิดขึFน
การพัฒนานักเรี ยนในระดับศีลนัFน จะต้องตัFงเป้าหมายที,จะสร้างพฤติกรรมเคยชินที,ดีงาม
ให้สะสมขึFนในตัวนักเรี ยน เมื,อเกิดการสะสมและปฏิบตั ิติดต่อกันไปก็จะส่ งผลไปที,จิตใจ ให้เกิดความ
ชื,นชมและยึดถือด้วยเวลาจะประพฤติอย่างนัFน ความชื,นชมยึดถือในจิตใจก็จะส่ งแรงเสริ มให้มีเจตนา
ที,จะมุ่งประพฤติอย่างนัFน
สมาธิ เป็ นเรื, องการฝึ กในด้านจิตใจหรื อระดับจิตใจการอบรมนักเรี ยนไปในเรื, องกาiพัฒนา
คุณลักษณะต่าง ๆ ทางจิตให้สมบูรณ์ดว้ ย
1. คุณภาพจิต คือ ประกอบไปด้วยคุณธรรมเป็ นความเมตตากรุ ณา ความเอืFอเฟืF อเผือ, แผ่
ความเคารพนบนอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื,น ความมีนF าํ ใจ ความกตัญnูกตเวที
เป็ นต้น
2. สมรรถภาพจิต คือ การมีจิตใจเข้มแข็ง มีความขยันหมัน, เพียร มีความอดทน ไม่ยอ่ ท้อ มี
ความรับผิดชอบ มีความแน่วแน่มนั, คง มีความกระตือรื อร้น มีนิสยั ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น
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3. สุ ขภาพจิต คือ การมีจิตใจร่ าเริ งเบิกบาน มีความสดชื,นผ่องใส มีความพอใจอิ,มเอมใจ
และสงบสุ ข เป็ นต้น
ปัญญา เป็ นเรื, องของการฝึ กหรื อพัฒนาในด้านการรู ้ความจริ ง โดยนัยนีF นักเรี ยนควรได้รับ
การอบรมสัง, สอนในทางที,ถูกที,ควรในเรื, องความเชื,อ ความเห็น ความรู ้ ความเข้าใจ การรู ้จกั คิด รู ้จกั
พิจารณา รู ้จกั วินิจฉัย ไตร่ ตรอง รู ้จกั แก้ปัญหา รู ้จกั ดําเนินการต่างๆ อย่างมีเหตุผล รู ้จกั คิดการ
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิง, เน้นการรู ้ตรงตามความเป็ นจริ งของสิ, งทัFงหลายทัFงปวง นัน, คือ
รู ้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวติ
ในการฝึ กอบรมนักเรี ยนตามหลักไตรสิ กขานีF สามารถฝึ กได้ในทุกการกระทําของนักเรี ยน
และหากหัดให้นกั เรี ยนรู ้จกั การตรวจสอบตนเองด้วยก็จะช่วยให้การปฏิบตั ิศีล สมาธิ ปั ญญา ก้าวหน้า
ยิง, ขึFน นัน, คือเมื,อทําอะไรก็ให้พิจารณาดูวา่ การกระทําของตนในครัFงนีFทาํ ให้เกิดการเบียดเบียน เกิด
ความเดือดร้อนแก่ผหู ้ นึ,งผูใ้ ดหรื อไม่ หรื อว่าการกระทํานัFนเป็ นไปเพื,อความสนับสนุนเกืFอกูลช่วยเหลือ
และสร้างสรรค์ (ศีล)
ในการกระทําเดียวกันนีF จิตใจของตนเป็ นอย่างไร ทําสิ, งนัFนไปด้วยจิตใจที,เห็นแก่ตวั
คิดร้ายต่อใคร ทําด้วยความริ ษยา อาฆาต ความโลภ ความโกรธ ความหลงหรื อเปล่า หรื อทําด้วยความ
รักความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ทําด้วยความขยันหมัน, เพียร ความรับผิดชอบ ความศรัทธา
ความมีสติ ในขณะที,ทาํ มีสุขภาพจิตใจเป็ นอย่างไร เช่น เร่ าร้อน กระวนกระวาย เศร้าหมองขุ่นมัว หรื อ
ว่ามีจิตใจที,ร่าเริ ง ผ่องใส อิ,มเอมใจ สุ ข สงบ (สมาธิ)
การกระทําครัFงนีF ทําด้วยความรู ้ความเข้าใจในเรื, องที,ทาํ มีความเข้าใจกฎเกณฑ์ และความ
มุ่งหมาย ทําโดยมีการคิดพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ มองเห็นถึงผลดีผลเสี ย และวิธีการปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วหรื อไม่ (ปั ญญา)
จากที,กล่าวมาข้างต้น จึงสรุ ปได้วา่ กระบวนการศึกษาเพื,อฝึ กอบรมและพัฒนามนุษย์ตาม
หลักไตรสิ กขานัFน เป็ นการพัฒนามนุษย์ให้สามารถดําเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข สงบ รู ้และเข้าใจในสิ, ง
ที,ทาํ มีความมุ่งมัน, แน่วแน่กบั แนวทางที,ถูกต้อง ด้วยหลักของ ศีล สมาธิ ปั ญญา
การจัดการเรียนรู้ แบบไตรสิ กขา
การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้อีกรู ปแบบหนึ,งที,นาํ หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอน เพื,อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และเข้าใจ
เนืFอหาสาระของบทเรี ยน เนื,องจากนักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิอบรมทัFงทางกาย วาจา จิตใจและสติปัญญา
ทัFงนีFเพื,อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจมากยิง, ขึFน ผูว้ จิ ยั จึงขอนําเสนอรายละเอียดเกี,ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบไตรสิ กขา ดังนีF
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ความหมายของการจัดการเรียนรู้ แบบไตรสิ กขา
การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวพุทธอีกรู ปแบบหนึ,งที,นาํ
หลัก ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ,งถือเป็ นกระบวนการฝึ กหัดอบรมทาง
กาย วาจา จิตใจและปัญญาของนักเรี ยนให้บรรลุจุดหมายสู งสุ ด ซึ,งมีนกั การศึกษา นักวิชาการและ
ผูว้ จิ ยั หลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขาไว้ดงั นีF
บรรเทา กิตติศกั ดิY (2548 : 289 – 290) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา เป็ นวิธีสอน
ที,ยดึ ศีล สมาธิ ปั ญญา เป็ นนวทางในการปฏิบตั ิโดยนักเรี ยนมีศีลสิ กขา คือ สํารวยกาย วาจาให้ถูกต้อง
อยูใ่ นองค์แห่งศีล มีจิตสิ กขา คือฝึ กจิตให้สงบ มัน, คง ผ่อนใส ระงับจากกิเลส เมื,อจิตสงบ มัน, คง เป็ นจิต
ที,ฝึกดีแล้ว ก็เป็ นจิตอันควรแก่การงานที,จะพิจารณาธรรมได้ ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง ปั ญญาสิ กขา
คือการพิจารณาร่ างกาย ความรู ้สึกนึกคิดของตน ในขณะที,มีสมาธิวา่ ทุกสิ, งทุกอย่างต่างก็เกิดขึFน ตัFงอยู่
ดับไป เป็ นของไม่เที,ยงไม่ทนทาน ไม่สามารถตัFงอยูไ่ ด้ เป็ นของที,ไม่ควรยึดถือ เป็ นการอบรมคนให้
เข้าใจหลักสภาพความเป็ นจริ ง เพื,อละกิเลส ละทุกข์ หากอบรมปั ญญาแล้ว สมาธิและศีลก็จะมัน, คงขึFน
ตามลําดับ ปั ญญาสิ กขาจึงเป็ นการใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์หรื อปั ญหาต่าง ๆ ที,เกิดขึFน ฉะนัFน การสอน
แบบไตรสิ กขาจึงเป็ นการสอนที,นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2535 : 47) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา เป็ นการสอนที,เชื,อ
ว่าคนที,มีปัญญาและเกิดปั ญญาวิสุทธิขF ึนได้นF นั ต้องเกิดจากมีกาํ ลัง (พละ) จิตใจ กําลังความคิดที,แน่ว
แน่ไม่หวัน, ไหวซัดส่ ายวอกแวกต้องเพ่งพินิจคิดตรองในเรื, องเดียวคนที,จะมีกาํ ลังความคิดรวมเป็ นจุด
เดียว แน่วแน่ (สมาธิ) ไม่หวัน, ไหวซัดส่ ายได้ต่อเมื,อร่ างกายอยูใ่ นสภาพปกติเรี ยบร้อย สงบ เงียบ มี
ระเบียบ วินยั (มีศีล) นัน, คือถ้านักเรี ยนฝึ กควบคุมสภาพทางกายให้อยูใ่ นระเบียบวินยั เรี ยบร้อย จะช่วย
ให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน หวัน, ไหวไปนอกเรื, อง นอกห้องเรี ยน ซึ, งจะช่วยให้มีกาํ ลังความคิดคมกล้า
สามารถ แก้ปัญหา ทําความเข้าใจปั ญหาได้ ทําให้เกิดปั ญญา มีความรู ้แจ้งเรื, องนัFนๆ (ปั ญญา) ได้ดว้ ย
ตนเอง ประจักษ์ดว้ ยตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่รู้หรื อทราบจากการบอกเล่าให้ฟังเท่านัFน
วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544 : 63-64) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา เป็ นวิธีสอน
ที,ประกอบด้วยขัFนตอนในการศึกษาตามลําดับ 3 ขัFนตอน เริ, มต้นด้วยการให้นกั เรี ยนมีศีล คือมีระเบียบ
วินยั ในการปฏิบตั ิตนก่อน ต่อจากนัFนให้นกั เรี ยนมีสมาธิ การมีสมาธิกต็ ่อเมื,อร่ างกายอยูใ่ นสภาพปกติ
และเมื,อกายควบคุมสติได้ จิตใจก็สงบ ช่วยให้เกิดปั ญญารู ้แจ้ง วิธีการเรี ยนแบบนีFเน้นกระบวนการคิด
และความรู ้แจ้ง
จากความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขาดังกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขาเป็ นการเรี ยนรู ้ที,เป็ นกระบวนการ เป็ นขัFนตอน โดยเริ, มจากศีล พฤติกรรม
ที,ดีงาม ถูกต้อง มีระเบียบวินยั ทัFงทางกาย วาจา ใจ ซึ, งสิ, งที,ตามมาคือ สมาธิ จิตใจที,มนั, คง แน่วแน่กบั
สิ, งที,ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื,อง ด้วยจิตใจที,สงบ ปั ญญาย่อมเกิดขึFนตามมาในที,สุด นัน, คือการรู ้แจ้งด้วยเหตุ
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ด้วยผลของการกระทํา การเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขาจึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที,เป็ นกระบวนการต่อเนื,อง มีความ
สัมพันธ์ ซึ, งกันและกัน เป็ นการเรี ยนรู ้ที,ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อย่างยัง, ยืน
ขัUนตอนการจัดการเรียนรู้ แบบไตรสิ กขา
การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา เป็ นการสอนที,เน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเองทัFง
ทางกาย วาจา จิตใจ และปั ญญา เพื,อให้นกั เรี ยนพิจารณาถึงประโยชน์หรื อโทษด้วยตนเอง สามารถนํา
ความรู ้เหล่านัFนมาเป็ นหลักในการปฏิบตั ิตนต่อไปได้ ซึ, งมีนกั การศึกษา นักวิชาการ และผูว้ จิ ยั หลาย
ท่านได้กล่าวถึงขัFนตอนของการจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขาไว้ดงั นีF
บรรเทา กิตติศกั ดิY (2548 : 289-290) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา มี 3 ขัFนตอน
ดังนีF
1. นักเรี ยนรักษาศีล โดยควบคุมกาย วาจา ให้อยูใ่ นระเบียบวินยั และองค์แห่งศีล รักษาศีล
มิให้ขาดตกบกพร่ อง
2. นักเรี ยนฝึ กสมาธิ ด้วยการสวดมนต์ สํารวมศีลของตนเอง กําหนดลมหายใจและฝึ กจิต
ให้มนั, เป็ นสมาธิ ควรปฏิบตั ิทุกวัน วันละ 5-10 นาที
3. นักเรี ยนฝึ กการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ ตรอง ในขณะที,จิตมีสมาธิ ให้พิจารณาสภาพ
ความเป็ นจริ งด้วยเหตุดว้ ยผล พิจารณาร่ างกาย ความคิด การปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู ้สึกนึกคิดให้เข้าใจ
สภาพความเป็ นจริ งว่า ทุกสิ, งทุกอย่างไม่ยงั, ยืน ไม่มีสาระ ไม่ยดึ ถือว่าเป็ นของเราหรื อเป็ นเรา กําหนด
สภาพธรรมที,เราได้กระทําว่าผิดศีลอย่างไร และมีอุบายที,จะควบคุมกาย วาจาใจอย่างไร ที,จะไม่ตกอยู่
ในอํานาจของอุกศุ ลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ นักเรี ยนสามารถบรรยายลําดับสิ, งที,พิจารณาได้โดย
ละเอียด และเสนอข้อปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามสภาพปั ญหาที,เผชิญอยู่ ผูส้ อนจะทําหน้าที,สรุ ปหลักธรรม
ให้ผเู ้ รี ยนได้พิจารณาและให้กาํ ลังใจในการปฏิบตั ิตามหลักไตรสิ กขา
กรมการศาสนา (2548 : 242) กรมวิชาการ (2545 : 175) และสุ มน อมรวิวฒั น์ (2530: 47-48)
กล่าวในทํานองเดียวกันว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขา มี 3 ขัFนตอน ดังนีF
ขัFนที, 1 ขัFนศีล (ศีลสิ กขา) คือ การควบคุมให้นกั เรี ยนอยูใ่ นระเบียบวินยั ทัFงกายและวาจา ให้
อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยเป็ นปกติ ร่ างกายพร้อมที,จะเรี ยน
ขัFนที, 2 ขัFนสมาธิ (จิตตสิ กขา) คือ การฝึ กสมาธิขF นั ต้นในการควบคุมสติ ให้นกั เรี ยนรวม
จิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็ นจุดเดียว เรื, องเดียว ตัดสิ, งรบกวนอื,นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ
ขัFนที, 3 ขัFนปั ญญา (ปั ญญาสิ กขา) คือ ขัFนที,นกั เรี ยนใช้สมาธิในการทําความเข้าใจสิ, งต่างๆ
ที,เรี ยนจนเกิดการเรี ยนรู ้ในเรื, องนัFน พิจารณาผลที,เกิดขึFน เกิดปั ญญาขึFนในตนเอง มีมโนทัศน์ในเรื, อง
นัFนได้ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง
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สุ นีย ์ ผจญศิลป์ (2547 : 19) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขามี 5 ขัFนตอน ดังนีF
ขัFนที, 1 ขัFนนําเข้าสู่ บทเรี ยน ครู ให้นกั เรี ยนดูรูปภาพ ข่าวหรื อหัวข้อข่าวจากหนังสื อพิมพ์
หรื อสร้างสถานการณ์ให้อยูใ่ นขอบข่ายเนืFอหาที,สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเลือกกระทําผิดศีลธรรม
หรื อถูกศีลธรรมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที,จะให้ต่อไป
ขัFนที, 2 ขัFนศีลสิ กขา ครู กาํ หนดสถานการณ์ให้และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความรู ้สึก
ต่อสถานการณ์ในการเลือกกระทําผิดหลักศีลธรรมหรื อถูกหลักศีลธรรม
ขัFนที, 3 ขัFนจิตตสิ กขา หรื อการทําสมาธิ การนําจิตที,ฝึกฝนจนสงบแล้วในขัFนต้นมาควบคุม
สติให้ระลึกอยูก่ บั ลมหายใจ เพื,อระลึกแน่วแน่ที,จุดเดียวจนจิตสงบผ่องใส ปราศจากสิ, งรบกวน หรื อทํา
ให้เศร้าหมอง และจิตใจอยูใ่ นสภาพพร้อมเหมาะสมกับการใช้งานมากที,สุด โดยครู ให้หลักในการฝึ ก
สมาธิ 2 ขัFน ตามลําดับดังนีF
1. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แล้วนัง, ขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย หงายมือขวาทับมือซ้าย ตัFง
กายตรงแต่ไม่เกร็ งตัว
2. หลับตาหรื อเพ่งมองรู ปภาพที,เกี,ยวกับเนืFอหาที,เรี ยน จิตใจจดจ่อกับเรื, องนัFนเพียงเรื, อง
เดียว กําหนดลมหายใจเข้า-ออก แล้วกล่าวภาวนาสัFนๆ เกี,ยวกับภาพที,เพ่งมองหรื อสถานการณ์นF นั
5 นาที เมื,อทดสอบได้แล้วว่านักเรี ยนมีสมาธิ ให้นกั เรี ยนออกจากสมาธิได้
ขัFนที, 4 ขัFนปั ญญาสิ กขา การกําหนดพิจารณาผลที,เกิดขึFนในใจของตนในการเลือกปฏิบตั ิ
หรื อไม่ปฏิบตั ิได้อย่างสมเหตุสมผล โดยการปฏิบตั ิตามกระบวนการพัฒนาปั ญญา 3 ด้าน คือ
1. การฟังและการอ่าน (สุ ตมยปั ญญา)
2. การคิดทบทวนพิจารณาหาเหตุผลความเป็ นไปได้และไม่ได้ แล้วทดสอบกับข้อมูลเดิม
ที,ได้ฟังได้อ่านมา (จิตตมยปั ญญา)
3. การลงมือปฏิบตั ิเพื,อทดสอบสิ, งที,ได้มาจากการฟัง การอ่าน และการคิด (ภาวนามยปัญญา)
ขัFนที, 5 ขัFนสรุ ปผลและประเมินผล ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปข้อคิดและสาระสําคัญของ
บทเรี ยน โดยครู เพิ,มเติมส่ วนที,บกพร่ องให้สมบูรณ์มากขึFน ครู วดั และประเมินผลโดยพิจารณาจากการ
ตอบคําถาม ความสนใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
วนิดา กันตะกนิษฐ์ (2551 : 4) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขามี 3 ขัFนตอน ดังนีF
1. ขัFนศีล คือ ขัFนที,นกั เรี ยนต้องควบคุมตนเองให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ทัFงทางกาย วาจา และ
ใจ ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยเป็ นปกติ เป็ นขัFนการเรี ยนรู ้ที,ยงั ต้องพึ,งพิงครู หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที,
นักเรี ยนจะต้องศึกษาเรี ยนรู ้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง ทฤษฎี หลักการและลงมือปฏิบตั ิตามธรรมชาติวชิ า
2. ขัFนสมาธิ คือ ขัFนที,นกั เรี ยนต้องรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็ นจุดเดียว ตัดสิ, ง
รบกวนอื,นๆ ออกจากความคิดและจิตใจ เป็ นขัFนที,นกั เรี ยนเริ, มสร้างรู ปแบบการคิดของตนเอง โดย
อาศัยหลักการทฤษฎีที,ได้เรี ยนรู ้มาเข้าไปสู่ การคิดวิเคราะห์ ทบทวนและลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กฝนอย่าง
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คล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ วางแผนทํากิจกรรมหรื อโครงงานเพื,อค้นหาคําตอบด้วยตนเอง
3. ขัFนปั ญญา คือ ขัFนที,นกั เรี ยนใช้ความคิดในการสร้างรู ปแบบใหม่ ๆ สร้างสรรค์ผลงาน
หรื อชิFนงานหรื อพิจารณาผลของการกระทําของตัวเองในการเลือกกระทําผิดหรื อถูกตามหลักศีลธรรม
เป็ นการเรี ยนรู ้ที,บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างความรู ้รอบ รู ้ลึก จากการรับข้อมูลแหล่งความรู ้ภายนอก
ความรู ้รอบ รู ้ลึกจากการคิด กระบวนการทํางานของจิตภายในตัวนักเรี ยน และความรู ้รอบ รู ้ลึกจากการ
ลงมือเมื,อปฏิบตั ิ
จากที,ได้กล่าวถึงขัFนตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ขัFนตอนของ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขาหลักใหญ่สาํ คัญ มี 3 ขัFนตอน คือ ขัFนศีล การประพฤติปฏิบตั ิทางกาย
วาจา ใจ ให้อยูใ่ นระเบียบวินยั อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย พร้อมที,จะเรี ยน ขัFนสมาธิ การมีสติ จิตใจมัน, คง
แน่วแน่ ในสิ, งที,เรี ยน และขัFนปั ญญา การทําความเข้าใจในสิ, งต่างๆ รู ้จกั เหตุและผลในสิ, งที,ทาํ ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง รู ้จกั คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ในสิ, งที,ดีงามได้ดว้ ยตนเอง
ตอนที$ 6 ความพึงพอใจ
ความหมาย
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายประการ ดังนีF
เพาเวลล์ (Powell, 1983 : 17-18)ให้ความหมายความพึงพอใจว่า หมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการดําเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข สนุกสนาน ปราศจากความรู ้สึกที,เป็ นทุกข์ ทัFงนีF ไม่ได้
หมายความว่า บุคคลจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ในทุก ๆ สิ, งที,ตอ้ งการ แต่ความพอใจนัFน
จะหมายถึง ความสุ ขที,เกิดจากการปรับตัวของตนต่อสิ, งแวดล้อมเป็ นอย่างดี เกิดความสมดุลระหว่าง
ความต้องการของบุคคลที,ได้รับการตอบสนองในสิ, งต่าง ๆ เหล่านัFน
วอลเลอร์สเตน ( Wallerstein. 1972 : 256 ) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความรู ้สึกที,เกิดขึFนเมื,อได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถที,จะ
มองเห็นได้ชดั เจน แต่สามารถคาดคะเนได้วา่ มีหรื อไม่ โดยจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านัFน
การที,จะทําให้เกิดความพึงพอใจ จะต้องมีการศึกษาถึงปั จจัยและองค์ประกอบ ที,เป็ นสาเหตุสาํ คัญแห่ง
ความพึงพอใจนัFน
กู๊ด (Good. 1973 : 320 ) ให้ความหมายความพึงพอใจ ว่า หมายถึง คุณภาพหรื อระดับ
ความพอใจ ซึ, งเป็ นผลจากความสนใจต่างๆ และเจตคติของบุคคลต่อกิจกรรม
เชลลี, (Shelly. 1975 : 12) ได้ศึกษาแนวความคิดเกี,ยวกับความพึงพอใจ สรุ ปได้วา่ ความ
พึงพอใจเป็ นความรู ้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู ้สึกในทางบวก และความรู ้สึกในทางลบความ
รู ้สึกทางบวกเป็ นความรู ้สึกที,เมื,อเกิดขึFนแล้วทําให้เกิดความสุ ขความสุ ขนีFเป็ นความรู ้สึกที,แตกต่างจาก
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ความรู ้สึกอื,นๆ คือเป็ นความรู ้สึกที,มีระบบย้อนกลับสามารถทําให้เกิดความสุ ขหรื อความรู ้สึกทางบวก
เพิ,มขึFนได้อีก ความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวก และความสุ ขมีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับซ้อน
และระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึกทัFงสามนีF เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ
เกิดขึFนเมื,อระบบความพึงพอใจมีความรู ้สึกทางบวกมากกว่าความรู ้สึกทางลบสิ, งที,ทาํ ให้เกิดความรู ้สึก
พึงพอใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร (Resources) หรื อสิ, งเร้า (Stimulus) การวิเคราะห์ระบบ
ความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรื อสิ, งเร้าแบบใดเป็ นสิ, งที,ตอ้ งการที,จะทําให้เกิดความพอใจ
และความสุ ขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากที,สุดเมื,อมีทรัพยากรทุกอย่างที,เป็ นที,ตอ้ การครบถ้วน
วรู ม (Vroom. 1964 : 99) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ, งหนึ,งสิ, งใด สามารถ
ใช้แทนกันได้ เพราะทัFงสองคํานีF หมายถึง ผลที,ได้จากการที,บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ, งนัFน ทัศนคติ
ด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพของความพอใจในสิ, งนัFน และทัศนคติในด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพ
ความไม่พึงพอใจในสิ, งนัFน
เดวิส (Davis. 1967 : 81 ) กล่าวถึงความพึงพอใจเอาไว้วา่ เป็ นสิ, งที,เกิดขึFนกับบุคคลเมื,อ
ความต้องการพืFนฐานทัFงร่ างกาย และจิตใจได้รับการตอบสนอง พฤติกรรมเกี,ยวกับความพึงพอใจของ
มนุษย์ เป็ นความพยายามที,ตอ้ งการจะขจัดความเครี ยด หรื อภาวะความไม่มีความสมดุลในร่ างกายหรื อ
ความกระวนกระวาย เมื,อสามารถขจัดสิ, งต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปได้ มนุษย์ยอ่ มจะได้รับความพึงพอใจ
ในสิ, งที,ตนต้องการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2546 : 775) ได้ให้ความหมายของ “ความพึงพอใจ”
หรื อ ภาษาอังกฤษคําว่า “Satisfacation” ไว้วา่ พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2559 : 9) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความรู ้สึกทางบวก
ความรู ้สึกทางลบ และความสุ ข ที,มีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึFน
เมื,อความรู ้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
วิมลสิ ทธิY หรยางกูร (2549 : 35) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
เป็ นการให้ค่าความรู ้สึกของคนที,สมั ผัสกับโลกทัศน์ เกี,ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม ค่าความรู ้สึกของ
บุคคลที,มีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู ้สึกดี - เลว พอใจ - ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2550 : 140) ได้อธิบายถึงความหมายของความพึงพอใจของ
บุคคลไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นภาวะทางอารมณ์ ซึ, งเป็ นผลมาจากการรับรู ้ในผลงานของบุคคลบุคคล
หนึ,ง หรื อประสบการณ์ของบุคคลบุคคลหนึ,ง ซึ, งมีลกั ษณะแปรเปลี,ยนหรื อเป็ นพลวัตบุคคล ความพึง
พอใจจะมากน้อยเพียงใดย่อมขึFนอยูก่ บั ว่า ความต้องการของตนได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด
สมบัติ บารมี (2551 : 13) กล่าว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้เป็ นสุ ขที,เกิดจากทัศนคติ
ทางด้านบวกที,มีต่อสิ, งเร้า หรื อสิ, งกระตุน้ ทัFงจากภายในและภายนอกของปั จเจกบุคคล
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จิราพร กําจัดทุกข์ (2552 : 23) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้วา่ หมายถึง ความรู ้สึกที,
เป็ นการยอมรับความรู ้สึกที,ยนิ ดี ความรู ้สึกชอบ ในการได้รับบริ การ หรื อได้รับการตอบสนอง ตาม
ความคาดหวังหรื อความต้องการที,บุคคลนัFนได้ตF งั ไว้
จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู ้สึกที,มีต่อสิ, งใดสิ, งหนึ,ง ซึ, งเป็ นผลมาจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการของแต่ละ
บุคคลทําให้เกิดความพึงพอใจ นอกจากนีF ความพึงพอใจยังเกี,ยวเนื,องกับปั จจัยต่าง ๆ เพราะแต่ละ
บุคคลมี ความพึงพอใจในสิ, งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากัน เช่น ความพึงพอใจของครู ที,มีต่อ
รู ปแบบการเสริ มสร้างความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที,เสริ มสร้างความมี
วินยั นักเรี ยนของโรงเรี ยน ย่อมมีความแตกต่างกัน ขึFนอยูก่ บั ว่ารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
นัFน ได้ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ดังนัFน ความแตกต่างของแต่
ละบุคคลเป็ นปั จจัยหนึ,งที,ทาํ ให้ความพึงพอใจในสิ, งต่าง ๆ มีความแตกต่างกันได้
ทฤษฎีทเี$ กีย$ วข้ องกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเกิดขึFนจากความต้องการพืFนฐานของมนุษย์เป็ นสําคัญแนวคิดทางพฤติกรรม
มีนกั วิชาการหลายคนได้ให้แนวคิดและทฤษฎี ที,เป็ นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ไว้มากมาย แต่
ในที,นี,จะกล่าวถึงทฤษฎีที,เกี,ยวข้องกับการประเมินโครงการนีF
ทฤษฎีลาํ ดับขัFนความต้องการของมนุษย์ (Needs Hierarchy Theory)
ทฤษฎีนF ี เป็ นทฤษฎีลาํ ดับขัFนความต้องการของมนุษย์ที,มีชื,อเสี ยงเป็ นที,รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
โดย อับราฮัม เอช. มาสโลว์ ได้ตF งั สมมุติฐานไว้วา่ มนุษย์มีความต้องการ และความต้องการของมนุษย์
ไม่มีที,สิFนสุ ด ความต้องการที,ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอื,นจะเข้ามาแทนที, ความต้องการ
ที,ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ, งจูงใจต่อไป ส่ วนความต้องการที,ไม่ได้รับการตอบสนองจะยัง
เป็ นสิ, งจูงใจอยูเ่ มื,อความต้องการระดับตํ,าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสู งก็จะเรี ยกร้อง
ให้การตอบสนองต่อไป (Maslow, 1970 : 80-81)
มาสโลว์ ได้ลาํ ดับขัFนความต้องการของมนุษย์จากระดับตํ,าถึงระดับสู งไว้ 5 ขัFน ดังนีF
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขัFนมูลฐานของ
มนุษย์ เป็ นสิ, งจําเป็ นเพื,อการดํารงชีวติ เช่น อาหาร นํFา ที,อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค เครื, องนุ่งห่ม เป็ นต้น ซึ, ง
จะเห็นได้วา่ สิ, งต่าง ๆ เหล่านีFเป็ นสิ, งจําเป็ นที,มนุษย์จะขาดไม่ได้
2. ความต้องการความปลอดภัยในชีวติ หรื อความมัน, คง (Security or Safety Needs) ถ้า
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หากว่าความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์มีความต้องการในขัFนที,สูงขึFนไป
อีก คือ ความต้องการในเรื, องของความปลอดภัย และความมัน, คงต่าง ๆ เป็ นความรู ้สึกที,ตอ้ งการความ
มัน, คงปลอดภัยในชีวติ ทัFงในปั จจุบนั และอนาคต
3. ความต้องการความรัก และความเป็ นเจ้าของ (Social or Belongingness Needs) คือ
ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการการยอมรับจากสังคม โดยสังคมยอมรับการเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกของสังคม และได้รับความเห็นอกเห็นใจจากกลุ่มสังคมนัFน ๆ
4. ความต้องการที,จะเป็ นที,ยกย่องในสังคม (Esteem or Status Needs) เป็ นความต้องการ
ขัFนสู ง ได้แก่ ความต้องการอํานาจ ความสําเร็ จ สถานภาพสู ง ชื,อเสี ยง การยกย่อง เป็ นต้น ความต้องการ
ประเภทนีFแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือความภาคภูมิใจในตนเองกับการที,ผอู ้ ื,นให้การยกย่อง
ให้เกียรติ ในปั จจุบนั ความต้องการประเภทนีFมีความสําคัญมากไม่วา่ จะอยูใ่ นกลุ่มคนประเภทใด แต่จะ
มีมากในกลุ่มคนที,มีตาํ แหน่งหน้าที,สูงหรื อจบการศึกษาขัFนสู งมากกว่ากลุ่มคนที,มีตาํ แหน่งอยูใ่ นระดับ
ตํ,า และการให้ความสําคัญต่อตัวเอง รวมทัFงต้องการที,จะมีฐานะเด่น เป็ นที,ยอมรับของบุคคลอื,นมีคน
นับถือ
5. ความต้องการที,จะได้รับความสําเร็ จตามความนึกคิด (Self Actualization or Self
Realization) เป็ นความต้องการระดับสู งสุ ด คือ ความต้องการที,จะสําเร็ จในทุกสิ, งทุกอย่างตามที,นึกคิด
ตามความคิดของตนหรื อความคาดหวัง มีความทะเยอทะยาน ใฝ่ ฝัน ภายหลังจากการที,มนุษย์ได้รับ
การตอบสนองความต้องการทัFงสี, ขF นั ครบถ้วนแล้ว ความต้องการในขัFนนีFจะเกิดขึFน และมักเป็ นความ
ต้องการที,เป็ นอิสระเฉพาะแต่ละบุคคล เป็ นความต้องการที,ยากแก่การแสวงหามาได้
ทฤษฎีแสวงหาความพอใจ (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, 2550 : 156-157) ทฤษฎีนF ีกล่าวว่า
บุคคลพอใจกระทําสิ, งใด ๆ ที,ให้ความสุ ข และจะหลีกเลี,ยงไม่กระทําในสิ, งที,เขาได้รับความทุกข์ หรื อ
ความยากลําบาก อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี นF ีได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วต้องแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี,ยงความทุกข์ใด ๆ
2. ความพอใจเกี,ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) ทรรศนะนีFถือว่า มนุษย์แสวงหา
ความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาํ เป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขจะต้องเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ เสมอไป
3. ความพอใจเกี,ยวกับจริ ยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนีFถือว่า มนุษย์แสวงหา
ความสุ ขเพื,อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรื อสังคมที,ตนเป็ นสมาชิกอยู่ และเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์
นีFผหู ้ นึ,งด้วย
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ลักษณะของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจการบริ การมีความสําคัญอย่างยิง, ต่อการดําเนินงานด้านบริ การเป็ น เพื,อให้
การบริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพเกิดประโยชน์สูงที,สุดส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าของหน่วยงาน
แต่ลกั ษณะของความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึFนอยูก่ บั ประสบการณ์เดิมและปั จจัยอื,น ๆ
ซึ, งความพึงพอใจมีลกั ษณะทัว, ไปดังนีF (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2542 : 24 - 37)
1. ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ, งหนึ,งสิ, งใด บุคคลจําเป็ นต้องปฏิสมั พันธ์กบั สิ, งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่ วน
บุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื,นและสิ, งต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน ทําให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้สิ,งที,จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริ การก็เป็ นเช่นเดียวกัน บุคคลรับรู ้
หลายสิ, งหลายอย่างเกี,ยวกับการบริ การไม่วา่ จะเป็ นประเภทของการบริ การ คุณภาพของการบริ การ ซึ, ง
ประสบการณ์ที,ได้รับจากการสัมผัสบริ การต่าง ๆ หากเป็ นไปตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดย
สามารถทําให้ผรู ้ ับบริ การได้รับสิ, งที,คาดหวังก็ยอ่ มก่อให้เกิดความรู ้สึกที,ดีและพึงพอใจ
2. ความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ, งที,คาดหวังกับสิ, งที,ได้รับ
จริ งในสถานการณ์บริ การ ก่อนลูกค้าจะมาใช้บริ การใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริ การนัFนไว้
ในใจก่อนอยูแ่ ล้ว ซึ, งมีแหล่งอ้างอิงจากคุณค่าหรื อเจตคติที,ยดึ ถือต่อบริ การ ประสบการณ์ดF งั เดิมที,เคย
ใช้บริ การบอกเล่าของผูอ้ ื,น การรับทราบข้อมูลการรับประกันการบริ การจากโฆษณา การให้คาํ มัน,
สัญญาของผูใ้ ห้บริ การเหล่านีFเป็ นปั จจัยพืFนฐานที,ผรู ้ ับบริ การใช้เปรี ยบเทียบกับบริ การที,ได้รับในวงจร
ของการให้บริ การตลอดช่วงเวลาของความจริ ง สิ, งที,ผบู ้ ริ การได้รับรู ้เกี,ยวกับการบริ การ ก่อนได้รับ
บริ การหรื อคาดหวังในสิ, งที,คิดควรจะได้รับ นีFมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริ ง หรื อการ
พบปะระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างมาก เพราะผูร้ ับบริ การจะประเมินเปรี ยบเทียบกับ
สิ, งที,ได้รับจริ งในกระบวนการบริ การที,เกิดขึFนกับสิ, งที,คาดหวังเอาไว้หากสิ, งที,ได้รับเป็ นความคาดหวัง
ถือว่าเป็ นการยืนยันที,ถูกต้องกับความคาดหวังที,ผรู ้ ับบริ การย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการบริ การแต่ถา้
ไม่เป็ นไปตามที,คาดหวังอาจสู งหรื อตํ,ากว่า นับเป็ นการยืนยันที,คลาดเคลื,อนกับความคาดหวังดังกล่าว
ทัFงนีFช่วงความแตกต่างที,เกิดขึFนจะชีFให้เห็นระดับความพึงพอใจ ถ้าการยืนยันเบี,ยงเบนไปในทางบวก
แสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ
ปัจจัยทีม$ ผี ลต่ อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกทางบวกของผูร้ ับบริ การต่อ
การให้บริ การซึ, งปั จจัยที,มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับริ การที,สาํ คัญ ๆ ดังนีF
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2549 : 38 - 40)
1. สถานที,บริ การ การเข้าถึงการบริ การได้สะดวก เมื,อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้
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เกิดความพึงพอใจต่อการบริ การ ทําเลที,ตF งั และการกระจายสถานที,ให้บริ การทัว, ถึง เพื,ออํานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็ นเรื, องสําคัญ ซึ, งหากตรงกับความเชื,อถือที,มีกม็ กั จะมีความรู ้สึกดีกบั การบริ การ
ดังกล่าว อันเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้
2. ผูใ้ ห้บริ การ เป็ นบุคคลที,มีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานบริ การ ให้ผไู ้ ด้รับบริ การเกิด
ความพึงพอใจทัFงสิF น
3. สภาพแวดล้อมของการบริ การ โดยในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริ การมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ, งมักชื,นชมสภาพแวดล้อมของการบริ การเกี,ยวกับการออกแบบ
อาคารสถานที, ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สีสนั การจัดแบ่งพืFนที,
เป็ นสัดส่ วน
4. กระบวนการให้บริ การ มีวธิ ีในการนําเสนอบริ การ ในกระบวนการเป็ นส่ วนที,สาํ คัญ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และประสิ ทธิภาพการจัดระบบการบริ การ ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงาน
บริ การแก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
5. ลักษณะส่ วนตัวของผูม้ ารับบริ การ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา เป็ นต้น
จากที,กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงอาจสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นการแสดงความรู ้สึกของ
บุคคลต่อสิ, งใดสิ, งหนึ,ง ซึ, งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันขึFน อยูก่ บั การได้รับการ
ตอบสนอง ความคาดหวัง การบรรลุจุดมุ่งหมาย สภาพแวดล้อม กระบวนการ ลักษณะส่ วนตัวทัFงของ
ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ความพึงพอใจจึงเป็ นปั จจัยสําคัญประการแรกที,เป็ นตัวบ่งชีFถึงความสําเร็ จ
ของงานโดยเฉพาะอย่างยิง, งานที,เกี,ยวกับการให้บริ การ ในสถานศึกษาก็เช่นกัน หากทุกฝ่ ายที,เกี,ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน องค์กร
ทัFงภาครัฐและเอกชน มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา สถานศึกษาย่อมประสบความสําเร็ จเช่นกัน
ตอนที$ 7 แนวคิด ทฤษฎี เกีย$ วกับรู ปแบบ
ความหมายของรู ปแบบ
รู ปแบบหรื อโมเดล (Model) มีการเปลี,ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ รู ปแบบโดยทัว, ไปในแง่ของการพัฒนาจึงไม่มีรูปแบบที,ตายตัวมีการปรับเปลี,ยนตามแต่
เหตุปัจจัยที,เป็ นตัวกําหนด ซึ, งนักวิชาการ นักการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ ดังนีF
Good (1973 : 25) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบไว้ 4 ความหมาย คือ
1. เป็ นแบบอย่างของสิ, งใดสิ, งหนึ,งเพื,อเป็ นแนวทางในการสร้างหรื อทําซํFา
2. เป็ นตัวอย่างเพื,อเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสี ยงภาษาต่างประเทศ เพื,อให้
ผูเ้ รี ยนได้เลียนแบบ
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3. เป็ นแผนภูมิหรื อรู ปสามมิติ ซึ, งเป็ นตัวแทนของสิ, งใดสิ, งหนึ,งหรื อหลักการ หรื อแนวคิด
4. เป็ นชุดของปั จจัยหรื อตัวแปรที,มีความสัมพันธ์ซ, ึ งกันและกัน ซึ, งเมื,อรวมกันเป็ นตัว
ประกอบและเป็ นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจเขียนเป็ นสู ตรหรื อบรรยายเป็ นภาษาได้
Stoner & Wankel (1986 : 12) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบว่า เป็ นการจําลองสถานการณ์
เพื,อให้เข้าใจความสัมพันธ์ที,สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นF นั ๆ ได้ง่ายขึFน
Willer (1986 : 15) ได้กล่าวว่า รู ปแบบเป็ นการสร้างความคิดรวบยอดของปรากฏการณ์
ด้วยวิธีการของเหตุผล ที,มีจุดหมายเพื,อให้เกิดความกระจ่างชัดในนิยามที,แสดงถึงความสัมพันธ์ และ
ข้อเสนอของระบบรู ปนัยที,เกี,ยวข้อง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 965) ให้ความหมายไว้วา่ รู ปแบบ
หมายถึง รู ปที,กาํ หนดขึFนเป็ นหลักหรื อเป็ นแนวซึ, งเป็ นที,ยอมรับ
อุทุมพร จามรมาน (2541 : 22) ได้ให้ความหมายไว้วา่ รู ปแบบ หมายถึง สิ, งที,แสดง
โครงสร้างของความเกี,ยวข้องระหว่างชุดของปั จจัย หรื อตัวแปรต่างๆ หรื อองค์ประกอบที,สาํ คัญในเชิง
ความสัมพันธ์หรื อเหตุผลซึ, งกันและกันเพื,อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริ งหรื อปรากฏการณ์ในเรื, องใดเรื, องหนึ,ง
โดยเฉพาะ
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2556 : 27) กล่าวว่า รู ปแบบ คือวิธีการที,บุคคลใดบุคคลหนึ,งได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ ตลอดทัFงจินตนาการที,มีต่อปรากฏการณ์ หรื อเรื, องราวใด ๆ ให้ปรากฏ โดยใช้
การสื, อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื,อง หรื อสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื, องราวหรื อประเด็นต่างๆ
ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ
ทิศนา แขมมณี (2550 : 220) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบไว้วา่ รู ปแบบ หมายถึง เครื, องมือ
ทางความคิดที,บุคคลใช้ในการสื บสอบหาคําตอบ ความรู ้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที,เกิดขึFน โดย
สร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรื อจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ และแสดงออก
ในลักษณะใดลักษณะหนึ,ง
ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552 : 16) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง สภาพลักษณะที,ครอบคลุม
องค์ประกอบสําคัญซึ, งได้รับการจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อ
ความเชื,อต่าง ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรื อขัFนตอนสําคัญ รวมทัFงวิธีเทคนิคต่าง ๆ ที,สามารถ
ช่วยให้สภาพนัFนเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดที,ยดึ ถือ ซึ, งได้รับการพิสูจน์ทดสอบหรื อ
ยอมรับว่ามีประสิ ทธิภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของรู ปแบบนัFน ๆ
รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 124) ได้กล่าวว่า ความหมายของของรู ปแบบจําแนกออกเป็ น
3 ความหมาย ดังนีF
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1. แผนภาพหรื อภาพร่ างของสิ, งใดสิ, งหนึ,งที,ยงั ไม่สมบูรณ์เหมือนของจริ ง รู ปแบบใน
ความหมายนีFมกั จะเรี ยกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสืF อ
เป็ นต้น
2. แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรื อสมการทางคณิ ตศาสตร์ที,รู้จกั กันในชื,อที,
เรี ยกว่า “Mathematical Model”
3. แผนภาพที,แสดงถึงองค์ประกอบการทํางานของสิ, งใดสิ, งหนึ,ง รู ปแบบในความหมายนีF
บางทีเรี ยกกันว่า ภาพย่อส่ วนของทฤษฎีหรื อแนวคิดในเรื, องใดเรื, องหนึ,ง เช่น รู ปแบบการสอน รู ปแบบ
การบริ หาร รู ปแบบการประเมิน เป็ นต้น
จากความหมายที,กล่าวมา สรุ ปได้วา่ รู ปแบบ หมายถึง วิธีการดําเนินงานเพื,อให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยมีกรอบแนวคิดจากทฤษฎี หลักการ นําเสนอหรื อแสดงในหลากหลาย
รู ปแบบที,มีลกั ษณะของความสัมพันธ์ เป็ นเหตุเป็ นผลซึ, งกันและกัน
ประเภทของรู ปแบบ
นักวิชาการ และนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของรู ปแบบหลายลักษณะ ซึ, งมีความแตกต่าง
กันไป ดังนีF

Keeves (1988 : 561 -565) แบ่งประเภทของรู ปแบบไว้ดงั นีF
1. Analogue Model เป็ นรู ปแบบที,ใช้เพื,อช่วยให้เข้าใจในปรากฎการณ์ที,เป็ นนามธรรม
โดยการเทียบเคียงปรากฎการณ์ซ, ึ งเป็ นรู ปธรรม
2. Semantic Model เป็ นรู ปแบบที,ใช้ภาษา แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ เป็ นเครื, องมือสื, อสารใน
การบรรยายหรื ออธิบายปรากฎการณ์ เพื,อให้เข้าใจปรากฎการณ์นF นั ๆ เกี,ยวกับโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
3. Mathematical Model เป็ นรู ปแบบที,ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์เป็ นสื, อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ นิยมใช้กนั ในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์
4. Schematic Model เป็ นรู ปแบบความคิดที,แสดงออก เป็ นแผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม
กราฟ
5. Causal Model เป็ นรู ปแบบที,พฒั นามาจากPath Analysis หลักการสร้าง Semantic Model
มาจากการนําตัวแปรต่างๆ มาแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เช่น The Standard Deprivation
Model ซึ, งเป็ นรู ปแบบที,แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของ บิดา มารดา สภาพ
แวดล้อมทางการศึกษาที,บา้ น และระดับสติปัญญาของเด็ก
Smith และคนอื,นๆ (1980 : 461) จําแนกรู ปแบบออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเป็ น
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1.1 รู ปแบบคล้ายจริ ง (Iconic Model) มีลกั ษณะคล้ายของจริ ง เช่น เครื, องบินจําลอง
หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสืF อผ้า
1.2 รู ปแบบเสมือนจริ ง(Analog Model) มีลกั ษณะคล้ายปรากฎการณ์จริ ง เช่น การทดลอง
ทางเคมีในห้องปฏิบตั ิการก่อนจะทําการทดลอง เครื, องบินจําลองที,บินได้ หรื อเครื, องฝึ กหัดบิน เป็ นต้น
รู ปแบบชนิดนีFมีความใกล้เคียงความจริ งมากกว่าแบบแรก
2. รู ปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จําแนกออกเป็ น
2.1 รู ปแบบข้อความ (Verbal Model) หรื อรู ปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model)
เป็ นการใช้ขอ้ ความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา
เป็ นต้น
2.2 รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) หรื อ รู ปแบบเชิงปริ มาณ
(Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็ นต้น
Steiner (1988, 20 : 45) ได้จาํ แนกรู ปแบบออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเป็ น
1.1 รู ปแบบของสิ, งใดสิ, งหนึ,ง (Model of) เช่น รู ปแบบเครื, องบินที,สร้างเหมือนจริ งแต่มี
ขนาดย่อ
1.2 รู ปแบบสําหรับสิ, งใดสิ, งหนึ,ง (Model for) เป็ นรู ปแบบจําลองที,ออกแบบไว้เพื,อเป็ น
ต้นแบบผลิตสิ นค้า ต้องสร้างรู ปแบบเท่าของจริ งขึFนมาก่อนแล้วจึงผลิตสิ นค้าตามรู ปแบบนัFน
2. รู ปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จําแนกออกเป็ น
2.1 รู ปแบบเชิงแนวคิดของสิ, งใดสิ, งหนึ,ง (Conceptual Model of) เป็ นรู ปแบบหรื อ
แบบจําลองที,สร้างขึFน โดยจําลองมาจากทฤษฎีที,มีอยูแ่ ล้ว เช่น รู ปแบบที,สร้างมาจากทฤษฎีการคงอยู่
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
2.2 รู ปแบบเชิงแนวคิดเพื,อสิ, งใดสิ, งหนึ,ง (Conceptual Model for) เป็ นรู ปแบบที,สร้าง
ขึFนมาเพื,ออธิบายทฤษฎีหรื อปรากฏการณ์ เช่น รู ปแบบที,สร้างขึFนจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ
เพื,อนําไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูข่ องนักเรี ยนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
จากการศึกษาประเภทของรู ปแบบดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การแบ่งประเภทรู ปแบบนัFน
มีความหลากหลายแตกต่างกัน ขึFนอยูก่ บั วัตถุประสงค์และเป้าหมายของรู ปแบบนัFน ๆ
คุณลักษณะของรู ปแบบทีด$ ี
Keeves (1988 : 560) กล่าวว่า รู ปแบบที,ใช้ประโยชน์ได้ มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
1. รู ปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structure Relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ที,เกี,ยวข้องกันแบบทัว, ไป (Associative Relationship)
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2. รู ปแบบ ควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที,จะเกิดขึFน ซึ, งสามารถตรวจสอบได้
โดยการสังเกต ซึ, งทดสอบรู ปแบบพืFนฐานจากข้อมูลเชิงประจักษ์
3. รู ปแบบ ควรใช้อภิปรายปรากฎการณ์ได้ โดยต้องระบุหรื อชีFให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล
ของเรื, องที,ศึกษา
4. รู ปแบบ ควรเป็ นเครื, องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรในลักษณะใหม่ในเรื, องที,ศึกษา
การพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนารู ปแบบ มีนกั การศึกษาได้แบ่งขัFนตอนในการพัฒนารู ปแบบแตกต่างกันขึFนอยู่
กับวัตถุประสงค์ของรู ปแบบนัFน ๆ ดังนีF
Willer (1986 : 83) กล่าวว่า การพัฒนารู ปแบบมีขF นั ตอนการดําเนินงานที,แตกต่างกัน
โดยทัว, ไปแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ การสร้างรู ปแบบ (Construct) และการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
ของรู ปแบบ (Validity) ส่ วนรายละเอียดของแต่ละขัFนตอนว่า มีการดําเนินการอย่างไรนัFนขึFนอยูก่ บั
ลักษณะและกรอบความคิด ซึ, งเป็ นพืFนฐานในการพัฒนารู ปแบบนัFน ๆ
กาญจนา วัธนสุ นทร ((2550 : 3-11) ได้เสนอการออกแบบการวิจยั เพื,อพัฒนารู ปแบบ สรุ ป
ได้วา่ การออกแบบวิจยั เพื,อพัฒนารู ปแบบ เป็ นการจัดทําแผนหรื อการวิจยั เพื,อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ทัFงในทางทฤษฎีและจากงานวิจยั เชิงประจักษ์ในอดีต หรื อเป็ นการวางแผนวิจยั เพื,อ
ศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรื อตัวแปรต่างๆ ในเชิงเหตุและผล จากทฤษฎีและองค์ความรู ้ที,
ได้จากผลงานที,มีผศู ้ ึกษาไว้ในอดีต เพื,อจัดระบบโครงสร้างรู ปแบบหรื อกระบวนการที,แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตามทฤษฎีและองค์ความรู ้ที,ได้ศึกษามา โดยสามารถพิสูจน์
ได้ดว้ ยข้อมูลเชิงประจักษ์วา่ ระบบโครงสร้างรู ปแบบหรื อกระบวนการสร้างขึFนมามีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที,ได้จากบริ บทของสังคมที,เป็ นอยูห่ รื อไม่ และต้องมีขF นั ตอนในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง (Validate) ของรู ปแบบที,พฒั นาขึFนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ หรื อวิธีการอื,นใดที,เหมาะสม
ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552 : 17) กล่าวว่า การพัฒนารู ปแบบ หมายถึง กระบวนการ
ดําเนินงานในรู ปแบบของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู ้ ซึ, งการสร้างหรื อการพัฒนารู ปแบบ
จําลองให้ความรู ้ตอ้ งทําการศึกษาและสร้างแบบแผนให้ความรู ้ที,เหมาะสมกับสภาพสังคมของท้องถิ,น
นัFน ๆ เพื,อให้รูปแบบจําลองนัFนมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ซึ, งการพัฒนารู ปแบบนัFนสาระสําคัญคือ รู ปแบบ
ควรต้องมีทฤษฎีรับรอง และเมื,อพัฒนารู ปแบบแล้ว ก่อนนําไปใช้ตอ้ งมีการวิจยั เพื,อทดสอบการพัฒนา
รู ปแบบจะมีจุดมุ่งหมายการพัฒนารู ปแบบนัFน ๆ
บุญชม ศรี สะอาด (2560 : 104-106) ได้กล่าวถึงการวิจยั เกี,ยวกับการพัฒนารู ปแบบนัFน
อาจจะกระทําได้ 2 ขัFนตอน คือ
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ขัFนตอนที, 1 การสร้างหรื อการพัฒนารู ปแบบ ขัFนตอนนีFผวู ้ จิ ยั จะสร้างหรื อพัฒนารู ปแบบ
ขึFนมาก่อนเป็ นรู ปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิดรู ปแบบที,มีผพู ้ ฒั นาไว้
แล้วในเรื, องเดียวกันหรื อเรื, องอื,น ๆ และผลการวิจยั ที,เกี,ยวข้อง วิเคราะห์สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ จะ
ช่วยให้สามารถกําหนดองค์ประกอบหรื อตัวแปรต่าง ๆ ภายในรู ปแบบ รวมทัFงลักษณะความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ระหว่างองค์ประกอบหรื อตัวแปรนัFน หรื อลําดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรู ปแบบ
ขัFนตอนที, 2 การทดสอบความเที,ยงตรงของรู ปแบบ หลังจากได้พฒั นารู ปแบบขัFนต้นแล้ว
จําเป็ นต้องมีการทดสอบความเที,ยงตรงของรู ปแบบดังกล่าว เพราะว่ารู ปแบบที,พฒั นาขึFนนัFน ถึงแม้วา่
จะพัฒนาโดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี แนวความคิดรู ปแบบของคนอื,น และผลการวิจยั ที,ดีผา่ นมาแล้ว
หรื อแม้กระทัง, ได้รับการกลัน, กรองจากผูเ้ ชี,ยวชาญแล้วก็ตาม แต่กเ็ ป็ นเพียงรู ปแบบของสมมุติฐาน ซึ, ง
จําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริ ง หรื อทําการทดลองไปใช้ในสถานการณ์จริ ง เพื,อ
ทดสอบดูวา่ เหมาะสมหรื อไม่ บางครัFงจึงใช้คาํ ว่า “การทดลองประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ”
การพัฒนารู ปแบบจากที,ได้กล่าวมาข้างต้น จึงสรุ ปได้วา่ คือการดําเนินงานที,มีแบบแผน
เป็ นขัFนตอนโดยมีทฤษฎีรองรับ และมีการวิจยั โดยการทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริ ง เพื,อปรับปรุ งและ
พัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื,อง ให้ได้รูปแบบการวิจยั ที,มีประสิ ทธิภาพเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
ตอนที$ 8 งานวิจยั ทีเ$ กีย$ วข้ อง
ด้วยความสําคัญของการมีวนิ ยั ในตนเอง จึงได้มีผศู ้ ึกษาและวิจยั ที,เกี,ยวกับสภาพและ
ปั ญหา และปั จจัยที,มีอิทธิพลต่อการมีวนิ ยั ในตนเอง ดังนีF
งานวิจยั ในประเทศ
ณัฐวุฒิ บุรีแสง และเพลินพิศ ธรรมรัตน์ (2556 : 17-26)ได้วจิ ยั เรื, องการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาวินยั นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านกุดจาน สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 3 โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพและปั ญหาวินยั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านกุดจาน 2) หา
แนวทางในการพัฒนาวินยั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านกุดจาน 3) ศึกษาผลของการพัฒนาวินยั นักเรี ยนบ้าน
กุดจาน กลุ่ม เป้าหมาย จําแนกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั จํานวน 11 คน ประกอบด้วย ผูว้ จิ ยั ครู
หัวหน้างานปกครอง ครู ที,ปรึ กษา จํานวน 9 คน กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา นักเรี ยนชัFนประถมศึกษาปี
ที, 1 ถึงชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 3 จํานวน 167 คน และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 39 คน ประกอบด้วย
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ตัวแทนนักเรี ยน จํานวน 18 คน ตัวแทนผูป้ กครอง จํานวน 18 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัFนพืFนฐาน จํานวน 2 คน โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย 4 ขัFนตอน คือ การ
วางแผนการปฏิบตั ิการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนกลับ ผลการวิจยั พบว่า
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1. สภาพและปั ญหาวินยั นักเรี ยนประกอบด้วย 2 ด้านคือ 1. ด้านสภาพวินยั พบว่า นักเรี ยน
แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน ไม่แสดงความเคารพครู ผูป้ กครอง ผูม้ าเยีย, มโรงเรี ยน
มีพฤติกรรมด้านการแต่งกาย และด้านการทําความเคารพอยูใ่ นระดับน้อย 2. ด้านปั ญหาวินยั นักเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนไม่มีวนิ ยั ในตนเอง ผูป้ กครองไม่มีเวลาอบรมสัง, สอน ครู ขาดความเอาใจใส่ ดูแลนักเรี ยน
นักเรี ยนเขินอายและไม่กล้าแสดงออก มีพฤติกรรมด้านการแต่งกายและด้านการทําความเคารพอยูใ่ น
ระดับน้อย
2. แนวทางในการพัฒนาวินยั นักเรี ยน มี 2 แนวทาง คือ 1. การจัดกิจกรรมพัฒนาวินยั
นักเรี ยน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเยีย, มบ้านนักเรี ยน กิจกรรมอบรมนักเรี ยนหน้าเสาธง
กิจกรรมการยืนรับ-ส่ งนักเรี ยน กิจกรรมโฮมรู ม 2. การนิเทศภายใน
3. ผลของการพัฒนาวินยั นักเรี ยน ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย พบว่า
นักเรี ยนแต่งกายถูกต้องดีขF ึนมาก ด้านการทําความเคารพ พบว่านักเรี ยนเห็นความสําคัญของการทํา
ความเคารพและนักเรี ยนมีพฤติกรรมดีขF ีนมาก
ประสิ ทธิY ทองภู และคณะ (2557 : 146-148) ศึกษาการดําเนินงานเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านผือ สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ 1) เพื,อศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการ ในการดําเนินงานเสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยน
2) เพื,อเสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยน และ 3) ศึกษาผลการเสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านผือ
สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั ประกอบด้วยครู งาน
ปกครองนักเรี ยน ครู แนะแนว และครู สอนนักเรี ยนชัFนประถมศึกษาปี ที, 4-6 รวม 13 คน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จํานวน 101 คน ได้แก่ ครู ประจําชัFน นักเรี ยนกลุ่มเป้าหมาย ผูป้ กครองนักเรี ยน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัFนพืFนฐาน เครื, องมือที,ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการประชุม แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมิน สถิตที,ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี,ย ค่าร้อยละ และค่าส่ วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาวินยั ของนักเรี ยนระดับชัFนประถมศึกษาปี ที, 4-6 พบนักเรี ยนที,มีปัญหาด้าน
การแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านการทําความเคารพ ด้านการเข้าแถว การเสริ มสร้างวินยั ของ
นักเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการอบรมคุณธรรม กิจกรรมร่ วมจิตรวมใจ กิจกรรมนักเรี ยนต้นแบบ กิจกรรม
คลินิกนักเรี ยน กิจกรรมเยีย, มบ้าน กิจกรรมครู ประจําหมู่บา้ น พบว่า นักเรี ยนมีวนิ ยั ต่อตนเองมากขึFน
โดยนักเรี ยนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านวินยั เพิ,มมากขึFน
ถิรพงศ์ ฤกษ์ขาํ และคณะ (2558 : 169-185) ได้ทาํ วิจยั เรื, อง การพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
วินยั นักเรี ยนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุ งเทพมหานคร โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื,อพัฒนารู ปแบบฯ ทดลองใช้รูปแบบฯ และประเมินรู ปแบบฯ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
1) รู ปแบบการพัฒนาวินยั นักเรี ยนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษามัธยมศึกษาใน
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กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้านการบริ การ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง และด้านการ
วัดและประเมินผลทางวินยั 2) การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า ร้อยละของนักเรี ยนที,
ได้ผลการประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบในภาพรวม ในระดับ 3 และ 2 มีจาํ นวนเพิ,มมากขึFนเมื,อ
เปรี ยบเทียบกับก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯ ส่ วนร้อยละของนักเรี ยนที,ได้ผลการประเมินหลังทดลอง
ใช้รูปแบบในระดับ 1 และ 0 มีจาํ นวนลดลงเมื,อเปรี ยบเทียบกับก่อนการทดลองใช้รูปแบบ และ 3)
การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบฯ ตามมาตรฐานการประเมินของ JCSEE 4 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และ
มาตรฐานด้านความถูกต้อง พบว่า รู ปแบบการพัฒนาวินยั นักเรี ยนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืFนที,การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุ งเทพมหานคร มีอรรถประโยชน์ มีความเป็ นไปได้ มีความเหมาะสม
และมีความถูกต้อง อยูใ่ นระดับมากที,สุดในทุกมาตรฐาน
สิ ริกร สิ นสม (2558 : 83-85) ศึกษาปั จจัยที,มีผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อศึกษา 1) ระดับความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับชัFนมัธยม
ศึกษาตอนต้น 2) เพื,อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ตามสถานภาพของ
ครอบครัว 3) เพื,อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสภาพการอบรมเลีFยงดูและด้านสภาพแวดล้อม
สถานศึกษากับความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4) เพื,อศึกษาชุด ปั จจัยที,
สามารถพยากรณ์ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 5) เพื,อศึกษาปั ญหา
และข้อเสนอแนะ เพื,อพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชัFนมัธยมศึกษาตอนต้น 191 คน ผูป้ กครอง 191 คน และครู ฝ่ายปกครอง 112 คน เครื, องมือ
ที,ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที,ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี,ย
ส่ วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. นักเรี ยนระดับชัFนมัธยมศึกษาตอนต้นมีวนิ ยั ด้านพฤติกรรมในห้องเรี ยน และด้าน
พฤติกรรมทัว, ไปในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. นักเรี ยนที,มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมที,เกี,ยวกับความมีวนิ ยั ใน
ตนเอง ทัFงภาพรวมและรายด้านต่างกัน
3. ตัวแปรที,มีความสัมพันธ์กบั ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนด้านการเลีFยงดูทางบวก
คือ การอบรมเลีFยงดูแบบใช้อาํ นาจที,มีเหตุผล ส่ วนด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษา คือ การปฏิบตั ิตน
ของครู พฤติกรรมกลุ่มเพื,อนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน สําหรับตัวแปรที,มีความสัมพันธ์ทางลบ
คือ การอบรมเลีFยงดูแบบปล่อยตามใจ
4. ชุดตัวแปรพยากรณ์ประกอบด้วย พฤติกรรมกลุ่มเพื,อน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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การปฏิบตั ิตนของครู และการอบรมเลีFยงดูแบบใช้อาํ นาจที,มีเหตุผล
5. ปั ญหาของการพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ในด้านการปฏิบตั ิ
ตนของครู ครู บางคนสอนไม่เข้าใจหรื อสอนแล้วนักเรี ยนเข้าใจยาก
กรกช วรรณไชย (2559 : 204-205) ได้ศึกษารู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์
1) เพื,อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที,มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรี ยนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น 2) เพื,อสร้างรู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ด้านการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น
และ 3) เพื,อทดลองใช้และประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการมีวนิ ยั ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น ซึ, งประกอบด้วยกิจกรรมในการ
พัฒนา จํานวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมรู ้เรื, องวินยั 2) กิจกรรมช่วยฟังหน่อย 3) กิจกรรมค้นหา
บุคคลต้นแบบ 4) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 5) กิจกรรมการวิเคราะห์และเลือกบุคคลต้นแบบ
6) กิจกรรมสร้างความคุน้ เคย 7) กิจกรรมการวางแผนการใช้เวลา 8) กิจกรรมการรู ้จกั ตนเอง และ
9) กิจกรรม 5 ส กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น
ภาคเรี ยนที, 2 จํานวน 382 คน เครื, องมือที,ใช้คือแบบสอบถาม โดยใช้สถิติวเิ คราะห์การถดถอยพหุคูณ
และใช้รูปแบบการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมลิสเรลในการวิเคราะห์ หลังการ
ทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า หลังการทดลองนักเรี ยนระดับชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 1-3 โรงเรี ยนหิ นเหิ บศิลา
ทิพย์ มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นการมีวนิ ยั มากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที,ระดับ 0.05
นพรัตน์ ชัยเรื อง (2559 : 159-169) ได้วจิ ยั เรื, อง รู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพื,อพัฒนา
วินยั นักเรี ยน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนดีประจําตําบล จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีจุดประสงค์เพื,อพัฒนา
และตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษา ในการพัฒนาวินยั นักเรี ยน ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื,อการดําเนินงานที,เป็ นเลิศ กลุ่มตัวอย่างที,ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
127 คน ครู 1,016 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 1,143 คน รวมทัFงสิF น 2,286 คน ของโรงเรี ยนดี
ประจําตําบล จังหวัดนครศรี ธรรมราช เครื, องมือที,ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกผล
การพัฒนา แบบประเมินผลการพัฒนา วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยหาค่าเฉลี,ย ค่าเบี,ยงเบนมาตรฐาน
และ t-Test วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนืFอหา ผลการวิจยั พบว่า
1. การดําเนินงานการพัฒนาวินยั นักเรี ยนโรงเรี ยนดีประจําตําบลจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีผลการดําเนินงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
2. ปั จจัยความสําเร็ จการพัฒนาวินยั นักเรี ยนโรงเรี ยนดีประจําตําบลจังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
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3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการ และความจําเป็ น ในการพัฒนาวินยั วินยั นักเรี ยนของ
โรงเรี ยนดีประจําตําบล จังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการวิเคราะห์การสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับสถานศึกษา เพื,อการพัฒนาวินยั
นักเรี ยน และจากการตรวจเยีย, มสถานศึกษา และผูป้ กครอง พบว่า ทุกคนมีอธั ยาศัยไมตรี ดี ส่ วนใหญ่มี
ความประสงค์และให้ความสําคัญกับการพัฒนาวินยั นักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร นักเรี ยน และ
ผูป้ กครอง ชุมชน มีความปรารถนาร่ วมกันในการพัฒนาวินยั นักเรี ยน และพร้อมกําหนดทิศทางการ
ดําเนินการพัฒนาวินยั นักเรี ยน
5. ผลการวิเคราะห์การพัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพื,อการพัฒนาวินยั นักเรี ยน
อยูใ่ นระดับมาก
6. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาวินยั นักเรี ยนตามรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาที,พฒั นาขึFน
โดยการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมสถานศึกษามีความเข้มแข็ง แต่ยงั มีจุดอ่อนที,
สําคัญ คือ ขาดการมีส่วนร่ วมที,ดีและชัดเจนในการพัฒนาวินยั นักเรี ยน
7. ผลการประเมินความสําเร็ จการพัฒนาวินยั นักเรี ยน ตามแผนการพัฒนาวินยั นักเรี ยน
ของรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพื,อการพัฒนาวินยั นักเรี ยน พบว่า
7.1 การประเมินเปรี ยบเทียบวินยั นักเรี ยนก่อนและหลังการพัฒนาตามรู ปแบบการ
บริ หารสถานศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ .01
7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาวินยั นักเรี ยนของสถานศึกษาร่ วม
พัฒนารู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพื,อพัฒนาวินยั นักเรี ยน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
8. ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพื,อการพัฒนาวินยั นักเรี ยนจากการ
ประเมินของผูเ้ ชี,ยวชาญโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
เบญญาภา หลวงราช (2560 : 127-129) ได้วจิ ยั เรื, อง ปั จจัยที,ส่งผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรี ยน โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อ
1) ศึกษาระดับความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนคร
ศรี อยุธยา 2) ศึกษาปั จจัยที,ส่งผลต่อความมีวนิ ยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และ3)ศึกษาแนวทางการพัฒนาความความมีวนิ ยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุ่มตัวอย่างที,ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปี การศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
จํานวน 12 โรงเรี ยน นักเรี ยน 372 คน เครื, องมือที,ใช้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติ
ที,ใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี, ค่าร้อยละ ส่ วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิY
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีระดับความมี
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วินยั ในตนเองอยูใ่ นระดับสู ง
5. ปั จจัยที,ส่งผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้แก่ ปั จจัยภายในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความสนใจเรื, องคุณธรรมส่ วนตัว
ลักษณะมุ่งอนาคต ปั จจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย การส่ งเสริ มการเรี ยนจากผูป้ กครอง และปั จจัย
ด้านโรงเรี ยน ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างครู กบั นักเรี ยน สัมพันธภาพระหว่างเพื,อนกับเพื,อน
และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน ตัวแปรต้นทัFง 6 ตัวแปร ร่ วมกันส่ งผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,
ระดับ .05
6. แนวทางการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ โรงเรี ยนต้องมีการสภาพแวดล้อมที,ดี ครู ให้ความรักความ
อบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนอย่างสมํ,าเสมอ พ่อแม่ตอ้ งให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในการพัฒนา
วินยั ในตนเองของนักเรี ยน และนักเรี ยนต้องตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาวินยั ในตนเอง
ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561 : 59-61) ได้วจิ ยั เรื, อง ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับชัFน
มัธยมศึกษาปี ที, 1-3 โรงเรี ยนสตึก สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนระดับชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 1-3 โรงเรี ยนสตึก สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จํานวน 280 คน เครื, องมือที,ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที,ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี,ย ส่ วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่า t-test ผลการวิจยั พบว่า
1. ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 1-3 โรงเรี ยนสตึก สังกัด
สํานักงานเขตพืFนที,การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้าน
ความรับผิดชอบมีคะแนนเฉลี,ยมากที,สุด
2. ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 1-3
โรงเรี ยนสตึก สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามเพศ โดยรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ .05 ยกเว้นด้านความอดทน แตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 1-3
โรงเรี ยนสตึก สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามระดับชัFน โดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ .05
นิพนธ์ หลักทรัพย์ (2558 : 260-266) ศึกษารู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนโดยใช้หลักไตรสิ กขาในสถานศึกษาขัFนพืFนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษาประถม
ศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อสร้างรู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยใช้
หลักไตรสิ กขาในสถานศึกษาขัFนพืFนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษากลุ่มตัวอย่าง
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คือ ผูบ้ ริ หารและครู ผรู ้ ับผิดชอบ จํานวน 410 คน เครื, องมือที,ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
สอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที,ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี,ย ส่ วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนืFอหา ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั จจุบนั ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ในสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืFนที,การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เพื,อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที,มีค่าเฉลี,ยมากที,สุด คือ ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน, ในการทํางาน
2. ผลการสร้างรู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน โดยใช้หลัก
ไตรสิ กขาในสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อม การ
พัฒนาขัFนศีล การพัฒนาขัFนสมาธิ และการพัฒนาขัFนปั ญญา
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ก่อนการทดลองใช้โดยรวมผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
คุณภาพพอใช้ ส่ วนหลังการทดลองใช้ โดยรวมผลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
4. ผลการประเมินรู ปแบบและนําเสนอรู ปแบบ พบว่า รู ปแบบมีความเหมาะสม มีความ
เป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที,สุด
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และปาริ ชาติ จันทร์เพ็ญ (2559 : 93-101) ได้ทาํ วิจยั เรื, องการพัฒนา
ความมีวนิ ยั ในตนเองด้วยหลักไตรสิ กขา กรณี ศึกษานักเรี ยนชัFนประถมศึกษา สังกัดเขตพืFนที,การศึกษา
จังหวัดนนทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจทักษะและมีวนิ ยั ในตนเองในการ
รักษาศีล 5 การเจริ ญสติ และสมาธิ ตามหลักอิทธิบาทและพัฒนาปัญญาด้วยการสร้างศรัทธาโดยเน้น
ความเป็ นกัลยาณมิตรของผูส้ อนเพื,อให้ผเู ้ รี ยนที,ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการไตรสิ กขา สามารถ
แสดงพฤติกรรม และรายงานตนเองได้อย่างเด่นชัด ว่าสามารถพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองได้ซ, ึงกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรี ยนชัFนประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 8-12 ปี เก็บข้อมูลด้วยเครื, องมือ 1) แบบวัดความมี
วินยั ในตนเอง 2) แบบสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง 3) แบบสังเกตของผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วย 4) การรายงานตนเอง
ของผูเ้ รี ยนทัFงด้วยคําพูดและลายลักษณ์อกั ษร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test และการวิเคราะห์เนืFอหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองทัFง 2 ช่วงชัFน มีคะแนนความมีวนิ ยั ใน
ตนเองสู งกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ 0.01 2)
ผูป้ กครองกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองสู งอย่างเห็นได้ชดั 3)
ผูว้ จิ ยั ครู ประจําชัFน ต่างมีความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่า ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั ในตนเองเพิ,มมากขึFน
ทัFงวินยั ในการปฏิบตั ิภารกิจในชีวติ ประจําวัน วินยั ในการรักษาศีล วินยั ในเรื, องความตรงต่อเวลา วินยั
ในการรายงานตนเองอย่างซื, อสัตย์
อภิลกั ษณ์ เนียมโพธิY (2560 : 66-67) ได้วจิ ยั เรื, อง การพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองด้านการ
เรี ยนรู ้ ตามหลักไตรสิ กขา ของนักเรี ยนชัFนประถมศึกษาปี ที, 5 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื,อ 1) ศึกษาความมี
วินยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชัFนประถมศึกษาปี ที, 5 โดยจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ ก ใน
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วิชาสังคมศึกษา 2) เพื,อเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา และ 3) เพื,อศึกษาความคงทนของความมีวนิ ยั ในตนเอง
ด้านการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้เสร็ จสิF นแล้ว 1 เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัFน
ประถมศึกษาปี ที, 5 จากโรงเรี ยนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วริ ิ ยะคุณ) จํานวน 32 คน เครื, องมือ
ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดความมีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี,ย ส่ วน
เบี,ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้ค่า
t-Test ผลการวิจยั พบว่า 1) ความมีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนของนักเรี ยนเพิ,มขึFนทุกคน
และนักเรี ยนส่ วนมาก (ร้อยละ 71.88) มีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก 2) นักเรี ยนที,
เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา มีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ .01 3) นักเรี ยนที,เรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา
มีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนจบผ่านไป 1 เดือน สู งกว่าหลังเรี ยนตามแผนการสอนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที,ระดับ .05
ผลจากการศึกษางานวิจยั ที,เกี,ยวข้องในประเทศสรุ ปได้วา่ การวิจยั การพัฒนาทางด้านวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน ปั ญหาส่ วนใหญ่ที,พบคือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง การประพฤติปฏิบตั ิตนไม่
เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน การแสดงความเคารพ การเข้าแถว ส่ วนปั จจัยที,มีผลต่อ
ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน คือ การอบรมเลีFยงดูของพ่อแม่ผปู ้ กครอง การดูแลเอาใจใส่ ของ
ครู การเป็ นแบบอย่างที,ดีของครู การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ความสัมพันธภาพระหว่างครู กบั
นักเรี ยน สัมพันธภาพระหว่างเพื,อนกับเพื,อน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนที,เอืFอต่อการเรี ยนรู ้
ในเรื, องวินยั เหล่านีFลว้ นส่ งผลต่อวินยั ของนักเรี ยนทัFงสิF น ส่ วนแนวทางที,ใช้ในการพัฒนาวินยั นักเรี ยน
คือกิจกรรมที,นกั เรี ยนทําอยูเ่ ป็ นประจําในโรงเรี ยน ได้แก่ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมหน้าเสาธง การ
สอดแทรกเรื, องวินยั ในกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมเยีย, มบ้านนักเรี ยน กิจกรรมยืนรับ-ส่ งนักเรี ยน กิจกรรม
นัง, สมาธิก่อนเข้าเรี ยน ฯลฯ เช่นเดียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขาที,ให้ความสําคัญ
กับการปฏิบตั ิจริ งอย่างเป็ นขัFนตอน นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขาจะ
จําแนกตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ การเตรี ยมความพร้อม การพัฒนาขัFนศีล การพัฒนาขัFน
สมาธิ และการพัฒนาขัFนปั ญญา
งานวิจยั ต่ างประเทศ
Lanier (1993 : 1680-A) ทําการวิจยั เรื, อง Promotion moral and conceptual development
in rural adolescents จุดประสงค์ของการทําวิจยั ครัFงนีF เพื,อการศึกษาผลของการจัดการศึกษาเพื,อพัฒนา
จริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับชัFนที, 11 และ 12 ในโรงเรี ยนชนบท เด็กนักเรี ยนในชนบทได้รับการอบรม
ให้คิดและปฏิบตั ิตามต่างๆกัน ซึ, งอาจเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ การทดลอง
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ได้แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มควบคุมให้ได้รับการฝึ ก การให้คาํ แนะนํา และการจัดประสบการณ์ และ
อีกกลุ่มเป็ นนักเรี ยนที,ประกอบด้วย นักเรี ยนตัFงแต่นกั เรี ยนโรงเรี ยนระดับกลางจนถึงระดับสู งสุ ด ผล
การวิจยั พบว่า การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนทัFง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
Brown (2004 : 1737-A) ได้วจิ ยั การเสริ มสร้างวินยั ในชัFนเรี ยน พบว่า การเสริ มสร้างวินยั ใน
ชัFนเรี ยนเป็ นเรื, องที,สาํ คัญเรื, องหนึ,งในวงการศึกษามาหลายปี ในการวิจยั ครัFงนีF มีวตั ถุประสงค์เพื,อ
ต้องการทราบว่า การเสริ มสร้างวินยั ในชัFนเรี ยนของครู ได้เตรี ยมความพร้อมสําหรับการเสริ มสร้าง
วินยั ในชัFนเรี ยนด้วยตนเองหรื อไม่ หรื อจากการเรี ยนรู ้ในการทํางาน จากการสอบถามความคิดเห็นครู
ที,สอนภาษาอังกฤษในญี,ปุ่นซึ, งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในเรื, องการเสริ มสร้างวินยั ในชัFนเรี ยน พบว่า การเสริ ม
สร้างวินยั ในชัFนเรี ยน ครู จะต้องเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่างดี ทัFงจากการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง การ
เอาใจใส่ การศึกษาหาความรู ้ และการค้นพบจากการวิจยั นีF อาจจะเป็ นการเตรี ยมความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ กรณี การเสริ มสร้างวินยั ในชัFนเรี ยนสําหรับครู ในสหรัฐอเมริ กา
Duckworth and Seligman (2005: 939-944) ได้ทาํ การศึกษาเรื, อง การมีวนิ ยั ในตนเองมี
ผลมากกว่าระดับความสามารถทางสติปัญญา ในการทํานายประสิ ทธิผลผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนของ
วัยรุ่ น ในการศึกษาติดตามผลระยะยาวของนักเรี ยนชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 2 จํานวน 140 คน โดยศึกษา
การมีวนิ ยั ในตนเองจากสมุดบันทึกการเรี ยน รายงานของผูป้ กครอง และรายงานของครู ในภาคต้น เพื,อ
ทํานายผลการเรี ยนในภาคปลาย การเข้าชัFนเรี ยน คะแนนแบบทดสอบประสิ ทธิผลมาตรฐาน และการ
เลือกเข้าเรี ยนต่อในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนีFผวู ้ จิ ยั ได้ไปทดลองกับนักเรี ยนชัFน
มัธยมศึกษาปี ที, 2 อีกจํานวน 164 คน โดยใช้แบบทดสอบที,วดั ลักษณะนิสยั ในการเรี ยน และวัดระดับ
สติปัญญาเพิ,มเติมเข้าไปด้วย ผลการศึกษาของกลุ่มที, 2 คะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองมีผลมากกว่าระดับ
สติปัญญาในการทํานายคะแนนปลายภาค การเลือกเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเข้าชัFน
เรี ยน ชัว, โมงการดูโทรทัศน์ (มีคะแนนในทางตรงกันข้าม) ชัว, โมงการทําการบ้าน และช่วงเวลาของ
วันที,เด็กเริ, มทําการบ้าน การค้นพบครัFงนีFเสนอแนะว่า การที,เด็กมีศกั ยภาพทางสติปัญญาสู งขึFนนัFนก็
เป็ นเพราะว่านักเรี ยนมีการพัฒนาในด้านความมีวนิ ยั ในตนเอง
Jet (2005 : unpage) ได้วจิ ยั เกี,ยวกับวิธีการสร้างวินยั แก่เด็ก ซึ, งองค์การทางการศึกษาของ
อเมริ กา และฝ่ ายบริ การครอบครัวในรัฐโอไฮโอ ได้กล่าวว่า ขัFนตอนที,จะช่วยผูป้ กครองสร้างความมี
วินยั ทางบวกให้กบั เด็ก ๆ ได้นF นั พ่อแม่ควรใช้คาํ พูดในการกระตุน้ การอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมที,
พึงประสงค์ดงั กล่าวให้กบั เด็ก ๆ ฟัง และป้องกันพฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ โดยการตัFงกฎห้ามกระทํา
พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจง พร้อมกับให้เหตุผลและบทลงโทษของกฎดังกล่าวให้
เด็ก ๆ ได้เข้าใจอย่างชัดเจน และสอนให้เด็ก ๆ ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจเกี,ยวกับผลกระทบของการแสดง
พฤติกรรมที,ไม่มีวนิ ยั ของตนเองด้วย
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Duckworth and Seligman (2006: 198-208) ทําการศึกษาเรื, องความสัมพันธ์ระหว่างการมี
วินยั ในตนเองกับเพศ ผลการศึกษา และคะแนนแบบทดสอบสัมฤทธิผล ผูว้ จิ ยั ศึกษานักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า คะแนนของนักเรี ยนหญิงจะได้ผล
การเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนชายในทุกวิชา แต่อย่างไรก็ตามนักเรี ยนหญิงไม่ได้มีคะแนนสู งกว่านักเรี ยน
ชายในแบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญาหรื อแบบทดสอบสัมฤทธิผล นอกจากนีF ผูว้ จิ ยั ค้นพบ
ว่า นักเรี ยนหญิงมีวนิ ยั ในตนเองมากกว่านักเรี ยนชาย และผลการค้นพบนีFมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
รายงานผลการเรี ยนมากกว่าแบบทดสอบด้านความถนัด หรื อแบบทดสอบสัมฤทธิผล โดยนักเรี ยน
หญิงชัFนมัธยมศึกษาปี ที, 2 มีคะแนนการมีวนิ ยั ในตนเองมากกว่านักเรี ยนชาย จากสมุดรายงานผลการ
เรี ยน และการประเมินผลของครู และพ่อแม่ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการที,
นักเรี ยนหญิงได้คะแนนสู งกว่านัFนส่ วนหนึ,งมีผลมาจากการที,มีวนิ ยั ในตนเองมากกว่า
Warren (2009 : unpage) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานเหตุการณ์ที,เกิดขึFนของ
ระเบียบวินยั นักเรี ยนและผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนของนักเรี ยนจาก 4 มลรัฐ ทางตะวันออก โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาเมื,อปี 2001 ได้ถูกกําหนดขึFนมาเพื,อพัฒนาผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล เพื,อให้บรรลุเป้าหมายนีF รัฐบาลต้องการให้แต่ละมลรัฐกําหนดระเบียบ
7 ประการ ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาที,กาํ หนด ซึ, งแต่ละมลรัฐจะต้องกําหนดสิ ทธินF ีและรายงาน
ผลการดําเนินงานทุกปี ระเบียบข้อแรกคือโรงเรี ยนรัฐบาลทุกแห่งจะต้องสร้างสิ, งแวดล้อมการเรี ยนรู ้
ที,ปลอดภัยสําหรับนักเรี ยน บุคลากรทางการศึกษา และผูป้ กครอง มีนกั วิจยั หลายคนได้ศึกษาเรื, อง
การละเมิดระเบียบวินยั ของนักเรี ยนที,ถูกให้หยุดพักการเรี ยนและการไล่ออกในอัตราที,สูงมาก เแต่เมื,อ
ครู ได้สร้างสิ, งแวดล้อมการเรี ยนรู ้และการอบรม ผลที,ได้คือนักเรี ยนสามารถพัฒนาทักษะชีวติ ที,ตนเอง
ต้องการเพื,อนําไปสู่ ความสําเร็ จดังนัFนงานวิจยั นีFถูกออกแบบเพื,อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
ของระเบียบวินยั นักเรี ยนและผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล ใน 4 มลรัฐ คือ
มลรัฐแมรี, แลนด์ มลรัฐนิวเจอร์ซี, มลรัฐเพนซิลวาเนีย และมลรัฐเวอร์จิเนีย จากผลการวิจยั พบว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที,เกิดขึFนของระเบียบวินยั นักเรี ยน และผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนในทัFง 4 มลรัฐ คือ นักเรี ยนที,มีระเบียบวินยั ที,ดีส่งผลต่อผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนที,ดีขF ึนด้วย
Rana Navid Ahmed (2009 : 59) ได้ศึกษาบทบาทของระบบการศึกษาที,แตกต่างกันในการ
พัฒนาคุณธรรมและลักษณะทางสังคมของนักเรี ยนปากีสถาน พบว่า ในการพัฒนาของลักษณะทาง
ศีลธรรมและสังคมในนักเรี ยน (เช่น ความซื, อสัตย์สุจริ ต ความอดทน ความรุ นแรง การเคารพคนอื,น ๆ
และความรักชาติ) เป็ นที,รับรู ้กนั ว่าสถาบันทางการศึกษาควรจะพัฒนาบุคลิกของนักเรี ยน โดยครู ที,มี
ความสามารถและมีความเชี,ยวชาญ หลักสู ตร บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และร่ วมกิจกรรมหลักสู ตร
การศึกษานีFพบว่า ระบบการพัฒนาไม่วา่ จะเป็ นของเอกชน รัฐบาล หรื อ Madrassah ต่างก็ส่งเสริ ม
คุณธรรมและลักษณะทางสังคมให้กบั นักเรี ยน และงานวิจยั ที,แตกต่างกันสนับสนุนว่า ระบบของ

91

Madrassah มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาลักษณะเหล่านีFของนักเรี ยน ในขณะที,ระบบอื,น ๆ ก็มีบทบาท
สําคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนทัFงของรัฐ เอกชน และ Madrassah จํานวนอย่างละ 55 คน เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ ความแปรปรวนของการตรวจสอบความแตกต่างในลักษณะทางสังคมและ
ศีลธรรมของนักเรี ยนของโรงเรี ยนสามระบบ พบว่า การตอบสนองของนักเรี ยนในระบบโรงเรี ยน
Madrassah อยูใ่ นระดับสู ง ทัFงความซื, อสัตย์ ความรุ นแรง การเคารพผูอ้ ื,น และความรักชาติ เมื,อ
เปรี ยบเทียบกับนักเรี ยนของโรงเรี ยนภาครัฐและเอกชน และยังพบอีกว่า นักเรี ยนของระบบโรงเรี ยน
เอกชนมีระดับความอดทนสู งกว่า เมื,อเทียบกับระบบโรงเรี ยนภาครัฐ และ ระบบโรงเรี ยน Madrassah
Williams (2011 : unpage) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ และผลลัพธ์ระเบียบวินยั ของ
นักเรี ยน : กรณี ศึกษาการรับรู ้ของครู ในโรงเรี ยนมัธยมต้น วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีF เพื,อศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะความเป็ นผูน้ าํ และการทําผิดระเบียบวินยั ของนักเรี ยนโดยการกําหนด
มาตรการเมื,อมีการทําผิดระเบียบวินยั เช่น การพักการเรี ยนและการไล่ออก คําถามของการวิจยั ในข้อ
แรกจะศึกษาความแตกต่างของการทําผิดระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน และคําถามที,สองเพื,อทําการศึกษา
การทําผิดระเบียบวินยั ที,เกี,ยวข้องกับมาตรฐานที,กาํ หนดควบคุมพฤติกรรมนักเรี ยน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น 6 แห่ง และ
โรงเรี ยนอนุบาล 1 แห่ง ในตะวันออกเฉี ยงเหนือของสหรัฐอเมริ กา สถิติที,ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี,ย ส่ วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบถดถอย จากผลการวิจยั พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญด้านความร่ วมมือและทรรศนะคติของการเปลี,ยนแปลงภาวะผูน้ าํ และนักเรี ยน
ที,มีพฤติกรรมทางวินยั ตามระเบียบของโรงเรี ยนจะมีความคิดริ เริ, มสร้างสรรค์ ความน่าเชื,อถือ การให้
ความร่ วมมือ มีพฤติกรรมของภาวะความเป็ นผูน้ าํ
Caroline Koh (2012 : 83) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมและแรงจูงใจของนักเรี ยนใน
การศึกษาจริ ยธรรม : การศึกษาสิ งคโปร์ การศึกษาครัFงนีFดาํ เนินการในสิ งคโปร์และใช้วธิ ีการประเมิน
ของ Kohlberg ในการตัดสิ นทางศีลธรรมกับกรอบตามทฤษฎีการตัดสิ นใจด้วยตนเอง ไปประเมิน
ระเบียบสร้างแรงบันดาลใจของนักเรี ยนวัยรุ่ นที,มีต่อการศึกษาทางสังคมและทางจริ ยธรรม หรื อ CME
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการพัฒนานักเรี ยนสิ งคโปร์ของเหตุผลเชิงจริ ยธรรมตามแนวโน้มที,กาํ หนด
ไว้สาํ หรับกลุ่มอายุของพวกเขาตามทฤษฎีของ Kohlberg เรื, องเกี,ยวกับแรงจูงใจของนักเรี ยนในการ
ศึกษาทางสังคมและทางจริ ยธรรม พบว่า นักเรี ยนมีแรงจูงใจภายในตนเองในระดับปานกลาง แม้วา่
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับขัFนการพัฒนาจริ ยธรรมและแรงจูงใจในการศึกษาทางสังคมและทาง
จริ ยธรรมจะอยูใ่ นระดับตํ,าก็ตาม
Rui Zhao and Yi-Lung Kuo (2015 : 61-70) ได้ทาํ การศึกษาบทบาทของการมีวนิ ยั ใน
ตนเองที,มีต่อผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถม 10 การศึกษานีFเป็ นการศึกษาวิธีการ
ขนาดย่อยของวินยั ในตนเอง (การควบคุมพฤติกรรมการควบคุมความคิดและการควบคุมอารมณ์) ใน
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การทํานายผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนระดับประถมศึกษา 10 กลุ่มตัวอย่างที,ได้รับคัดเลือกในการศึกษานีF
มีวนิ ยั ในตนเองและมีผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนสู ง เมื,อเทียบกับนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยวัดจาก
แบบสอบถามความสามารถนักเรี ยนแสดงให้เห็นว่าการมีวนิ ยั ในตนเองสําหรับนักเรี ยนจึงควรปลูกฝัง
ตัFงแต่ระดับประถมและควรกระทําอย่างต่อเนื,อง นักเรี ยนที,มีวนิ ยั ในตนเอง ย่อมมีพฤติกรรมความคิด
และการควบคุมอารมณ์ได้ดี ซึ, งจะส่ งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิYทางการเรี ยนของนักเรี ยนที,สูงขึFนด้วย
ผลจากการศึกษางานวิจยั ที,เกี,ยวข้องต่างประเทศ สรุ ปได้วา่ วินยั ในตนเองของนักเรี ยนมี
ความสําคัญและส่ งผลต่อนักเรี ยนหลายประการ เช่น ผลสัมฤทธิYทางการเรี ยน ภาวะผูน้ าํ ความคิดริ เริ, ม
สร้างสรรค์ ความน่าเชื,อถือ การให้ความร่ วมมือ สติปัญญา ฯลฯ และเพื,อให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง
อย่างยัง, ยืนควรปลูกฝังให้กบั นักเรี ยนตัFงแต่ระดับประถมมากกว่าระดับมัธยม นอกจากนีF งานวิจยั ยังให้
ความสําคัญกับบทบาทหน้าที,ของครู ที,จะต้องมีความพร้อมในการสอนเรื, องวินยั และเป็ นแบบอย่างที,
ดี รวมถึงผูป้ กครองที,จะต้องทําความเข้าใจเกี,ยวกับผลกระทบของการแสดงพฤติกรรมที,ไม่มีวนิ ยั ของ
ตนเองด้วย
ผลจากการศึกษางานวิจยั ที,เกี,ยวข้องทัFงในและต่างประเทศ สรุ ปได้วา่ การพัฒนาวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนให้ยงั, ยืน นักเรี ยนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสามารถดําเนินชีวติ ในสังคมอย่าง
มีความสุ ข จะต้องปลูกฝังเริ, มตัFงแต่วยั เด็กหรื อวัยประถม โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย คือ การอบรม
เลีFยงดูของพ่อแม่ผปู ้ กครอง การเป็ นแบบอย่างที,ดีของผูป้ กครอง ครู เพื,อน และผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้องกับ
นักเรี ยน ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาที,มีแนวทางในการปฏิบตั ิชดั เจนเป็ นรู ปธรรม ซึ, งจะต้อง
ดําเนินไปพร้อม ๆ กันเป็ นระบบและต่อเนื,องทัFงนักเรี ยน โรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน นอกจากนีF
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรี ยนที,ใช้หลักไตรสิ กขาก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกัน เพราะการจัดการเรี ยนรู ้
ตามหลักไตรสิ กขาเป็ นวิธีสอนที,ประกอบด้วยขัFนตอนในการศึกษาตามลําดับ 3 ขัFนตอน เริ, มต้นด้วย
การให้นกั เรี ยนมีศีล คือมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิตนก่อน ต่อจากนัFนให้นกั เรี ยนมีสมาธิ การมีสมาธิ
ก็ต่อเมื,อร่ างกายอยูใ่ นสภาพปกติ คือ เรี ยบร้อย สงบ มีระเบียบวินยั และเมื,อกายควบคุมสติได้ จิตใจ
ก็สงบ ช่วยให้เกิดปั ญญารู ้แจ้งได้ดว้ ยตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่รู้หรื อทราบจากการบอกเล่าให้ฟังเท่านัFน
ดังนัFน จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจยั ต่าง ๆ รวมถึงศึกษาปั ญหาเกี,ยวกับวินยั ของโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวีจากสภาพจริ ง ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็ นแนวทางในการพัฒนาวินยั
นักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิผลเพื,อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริ ง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที,เกี,ยวข้องทัFงหมดที,กล่าวมา จึงสรุ ปได้วา่ การสริ มสร้าง
วินยั มีความจําเป็ นและความสําคัญอย่างยิง, ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
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อดุลยเดชฯมหาราช ที,พระราชทานแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒวิทยาเขตภาคใต้ จังหวัด
สงขลา เมื,อวันที, 10 กันยายน 2524 ความว่า “ผูค้ นทีมีระเบียบวินยั นัFน เป็ นผูท้ ี,เข้มแข็ง เป็ นผูท้ ี,หวังดีต่อ
ตนเอง เป็ นผูท้ ี,จะมีความสําเร็ จในอนาคต การปฏิบตั ิดว้ ยความมีระเบียบ มีวนิ ยั การปฏิบตั ินF นั สําเร็ จ”
ดังนัFน การเสริ มสร้างให้คนไทยมีวนิ ยั จึงเป็ นส่ วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพของคนไทย จําเป็ น
อย่างยิง, ที,จะต้องปลูกฝังวินยั ตัFงแต่เยาว์วยั ซึ, งเป็ นวัยที,กาํ ลังสร้างลักษณะนิสยั และต่อเนื,องถึงวัยเรี ยน
เพราะจะมีกระบวนการเรี ยนรู ้ คิด อย่างมีเหตุผลตามลําดับพัฒนาการของวัย โรงเรี ยนซึ, งเป็ นสถาบัน
หลักในการจัดการศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที,สาํ คัญในการปลูกฝังการมีวนิ ยั ให้แก่นกั เรี ยน ด้วยกระบวน
การแบบมีส่วนร่ วม ภายใต้แนวคิด ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) บทบาทและการจัดการเรี ยนการสอนของครู จะต้องเปลี,ยนจากการเน้นที,การสอนของครู เป็ น
เน้นที,การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และเปลี,ยนจากการเรี ยนแต่ละบุคคลมาเป็ นเน้นที,การเรี ยนร่ วมเป็ นกลุ่ม
รวมทัFงเปลี,ยนจากเรี ยนแบบแข่งขันมาเป็ นความร่ วมมือหรื อช่วยเหลือ แบ่งปั นกัน โดยมุ่งเน้นที,การ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เรี ยนรู ้เพื,อปรับปรุ งโรงเรี ยนและตนเอง นักเรี ยนมีพฤติกรรมที,พึงประสงค์
เพิ,มขึFน ลดพฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ให้นอ้ ยลงหรื อหมดไป ดังนัFน การมีรูปแบบเพื,อเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยนที,มีประสิ ทธิภาพ จึงเป็ นแนวทาง กลไกที,ช่วยพัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลที,มีวนิ ยั อย่างยัง, ยืน
รู ปแบบ คือ สิ, งที,สร้างหรื อพัฒนาขึFนจากแนวคิด ทฤษฎี หรื อจินตนาการ เพื,อจะถ่ายทอด
ออกมาแทนจินตนาการ โดยนําเสนอให้เข้าใจง่าย กระชับ ถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ สาระสําคัญ และความสัมพันธ์ที,เชื,อมโยง
ระหว่างตัวแปรหรื อสาระสําคัญอย่างเป็ นระบบ สามารถนําไปปฏิบตั ิ ทดลอง ได้อย่างถูกต้อง สําหรับ
การวิจยั ครัFงนีF ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิด ทฤษฎี ที,เกี,ยวข้องกับการบริ หารมาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงทรัพย์ทวี ดังนีF
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็ นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื,อการพัฒนา
ที,ยงั, ยืน การเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ก็เช่นเดียวกันผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จะต้องมีความ เข้ าใจ อย่าง
ถ่องแท้ทF งั สภาพปั ญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย บริ บทของโรงเรี ยนทัFงปั จจัยภายนอกและภายในที,
ส่ งผลต่อปั ญหาวินยั ของนักเรี ยน ซึ, งเป็ นข้อมูลที,มีอยูแ่ ล้วและข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื,อนํามาวิเคราะห์หา
แนวทางแก้ไขที,มาจากความต้องการจําเป็ นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเอง อันจะนํามาสู่ การ เข้ าถึง ในการ
นําทฤษฎี วิธีการ กลไก มาแก้ไขปั ญหาวินยั ให้สอดคล้องกับสภาพจริ งและมีความเป็ นไปได้ ซึ, งจะเป็ น
กระบวนการ พัฒนา ในการแก้ไขปั ญหาอย่างยัง, ยืน สู่ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ใหม่ ด้วยการมีส่วนร่ วมของ
ทุกฝ่ ายที,มีส่วนเกี,ยวข้อง
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) เป็ นกระบวนการบริ หารที,นาํ มาใช้ในการค้นหา
ปั ญหา กําหนดวิธีการแก้ปัญหา และใช้แนวทางความคิดเชิงระบบช่วยในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา เป็ น
การดําเนินงานตามขัFนตอนที,วางไว้ และบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้เวลา งบประมาณ และบุคลากร
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อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่ามากที,สุด องค์ประกอบสําคัญของระบบ ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1 )
สิ, งที,ป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง สิ, งต่าง ๆ ที,จาํ เป็ นต้องใช้ในกระบวนการหรื อโครงการต่าง ๆ เช่น ครู
นักเรี ยน วิธีการสอน เป็ นต้น 2) กระบวนการหรื อการดําเนินงาน (Process) หมายถึง การนําเอาสิ, ง
ที,ป้อนเข้าไป มาจัดกระทําให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที,ตอ้ งการ เช่น การสอนของครู การให้
นักเรี ยนทํากิจกรรม เป็ นต้น 3) ผลผลิตหรื อการประเมินผล (Output) หมายถึง ผลที,ได้จากการกระทํา
ในขัFนที,สอง ได้แก่ ผลงานของนักเรี ยน ผลการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ หลังจากนัFนนําผลที,
ได้มาวิเคราะห์ซ, ึ งเรี ยกว่าข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผลผลิตหรื อจากการประเมินผลมาพิจารณา
ปรับปรุ งระบบให้มีประสิ ทธิภาพยิง, ขึFน
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Management) คือ การบริ หารที,เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ี
ส่ วนเกี,ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ร่วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินงาน ร่ วมตรวจสอบประเมินผล
ร่ วมปรับปรุ งแก้ไข เพื,อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการวิจยั ครัFงนีF ผูท้ ี,
มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาวินยั อันนําไปสู่ การได้มาของรู ปแบบการพัฒนาการเสริ มสร้างวินยั ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี โดยใช้หลักไตรสิ กขา ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัFนพืFนฐาน และผูม้ ีส่วนเกี,ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย จึงทําให้การมีวนิ ยั ของนักเรี ยนเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที,วางไว้ เกิดประสิ ทธิผลอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อเนื,อง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที,โรงเรี ยนจัดให้แก่
นักเรี ยนเพื,อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมวินยั ใน 3 ด้าน คือ ด้านการแสดง
ความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ให้เป็ นไปในทางที,พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายที,วางไว้ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื,อเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ประกอบด้วย
1) การบูรณาการเรี ยนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิคการสอนที,เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญแบบซิปปา 2) การจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา คือ การบูรณาการพุทธธรรมสู่ การจัดการ
เรี ยนรู ้ และการปฏิบตั ิจริ งที,สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ในกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้วยการ
จัดกิจกรรมที,หลากหลาย ต่อเนื,อง เพื,อให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด มีการฝึ กปฏิบตั ิเสมอ ๆ ทัFงด้านความ
ประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปั ญญา (ปั ญญา) เพื,อให้เกิดการพัฒนาทัFง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน
ภายใต้สภาพบรรยากาศที,อบอุ่น เป็ นกันเอง ดูแลใกล้ชิด เป็ นกัลยาณมิตร และสิ, งแวดล้อมที,เอืFออํานวย
ต่อการจัดกิจกรรม โดยครู ผูบ้ ริ หาร ร่ วมกันคิดออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน
ได้แก่ กิจกรรมประจําวัน เช่น กิจกรรมเวรประจําวัน กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมนัง, สมาธิก่อนเข้าเรี ยน
เป็ นต้น กิจกรรมประจําสัปดาห์ เช่น กิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพบกันวันศุกร์สุด
สัปดาห์ กิจกรรมรักการอ่าน เป็ นต้น และกิจกรรมเสริ ม/กิจกรรมพิเศษอื,น ๆ เช่น กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม เป็ นต้น 3) การจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน โดย
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ครู ผสู ้ อน/ผูร้ ับผิดชอบติดตามประเมินผลนักเรี ยนจากการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื,อง
ครู มีการแลกเปลี,ยนเรี ยนรู ้หลังจบกิจกรรมแต่ละครัFง (AAR) เพื,อปรับปรุ งการทํางานให้ดีขF ึน
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที,เกี,ยวข้องดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา ดังแสดงในภาพที, 2.6
ขัFนตอนที, 1

ขัFนตอนที, 2

ขัFนตอนที, 3

ขัFนตอนที, 4

ความตระหนัก
(Awareness)

การบริ หารจัดการ
(Management)

การลงมือปฏิบตั ิ
(Action)

การประเมินผล
(Evaluation)

• กําหนดเป้าประสงค์/

สภาพปัญหา
- สร้างความรู ้ความ
เข้าใจ
- ระดมสมองกําหนด
ปัญหาวินยั
• นําความรู ้สู่การปฏิ บตั ิ
- แต่งตัFงคณะทํางาน/
มอบหมายงาน
- วางแผนแนวทาง
แก้ปัญหา
- แลกเปลี,ยนเรี ยนรู /้
PLC
- เลือกแนวทางในการ
ตัดสิ นใจ
• ตรวจสอบและทบทวน

การมีส่วนร่ วม

• กําหนดทรัพยากร

- ครู /บุคลากร
- การจัดการเรี ยนการ
สอน
- นักเรี ยน
• การดําเนิ นการ
- พัฒนาครู /บุคลากร
- จัดการเรี ยนการสอน
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ/การเรี ยนรู ้
ตามหลักไตรสิ กขา/
การสอนแบบบูรณา
การ
- จัดทําโครงงาน
เสริ มสร้างวินยั
- จัดสภาพแวดล้อม
• รู ปแบบการปฏิบตั ิ
- การบูรณาการสอน
- การสอนแบบซิ ปปา
- การจัดกิจกรรมตาม
หลักไตรสิ กขา
- การจัดทําโครงงาน
โดยนักเรี ยน
- กัลยาณมิตรนิ เทศ

การมีส่วนร่ วม

• เตรี ยมความพร้อม

• กําหนดวิธีการประเมิน

- ครู /บุคลากร
- การเรี ยนการสอน
- นักเรี ยน
- บรรยากาศ/สิ, งแวดล้อม
• ร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ
- การบูรณาการสอน
- กิจกรรมไตรสิ กขา
- โครงงานเสริ มสร้าง
วินยั
- AAR
• ประเมินผล
- ก่อนการเสริ มสร้าง
วินยั
- ระหว่างการ
เสริ มสร้างวินยั
- หลังการเสริ มสร้างวินยั
- ระหว่างภาคเรี ยน/
ปลายภาคเรี ยน
- AAR
• สรุ ปผลการปฏิบตั ิ

- ก่อนดําเนิ นการ
- ระหว่างดําเนิ นการ
- หลังดําเนิ นการ
• ดําเนิ นการประเมินผล
- การแสดงความเคารพ
- ความรับผิดชอบ
- การจัดระเบียบแถว
• สรุ ปผลการประเมิน
- ระหว่างภาคเรี ยน
- ปลายภาคเรี ยน
- กัลยาณมิตรนิ เทศ
- AAR

การมีส่วนร่ วม

การมีส่วนร่ วม

ภาพที, 2.6 รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

บทที$ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ในครั,งนี, ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงพัฒนาดําเนินการสร้างและพัฒนารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ซึH งผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอวิธีดาํ เนินการตามลําดับ ดังนี,
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและพัฒนารู ปแบบ
3. แบบการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติทีHใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีHใช้ในการวิจยั ครั,งนี, ได้แก่ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ปี การศึกษา 2560 - 2561 ดังนี,
ปี การศึกษา 2560
ประชากร ทีHใช้ในการประเมิน จํานวนทั,งสิ, น 281 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนชั,นอนุบาล
ปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ปี การศึกษา 2560 จํานวน 145 คน บุคลากร จํานวน
15 คน ผูป้ กครอง จํานวน 112 คน (ผูป้ กครองน้อยกว่าจํานวนนักเรี ยนเนืHองจากผูป้ กครองบางคนมี
นักเรี ยนในปกครองมากกว่า 1 คน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จํานวน 9 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ทีHใช้ในการประเมินครั,งนี, จํานวนทั,งสิ, น 222 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนชั,น
ประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 2 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จํานวน 116 คน ครู จํานวน 14 คน
ผูป้ กครอง จํานวน 85 คน (ผูป้ กครองน้อยกว่าจํานวนนักเรี ยน เนืHองจากผูป้ กครองบางคนมีนกั เรี ยนใน
ปกครองมากกว่า 1 คน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จํานวน 7 คน
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ปี การศึกษา 2561
ประชากร ทีHใช้ในการประเมิน จํานวนทั,งสิ, น 267 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนชั,นอนุบาล
ปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จํานวน 138 คน บุคลากร จํานวน 15 คน ผูป้ กครอง
จํานวน 105 คน (ผูป้ กครองน้อยกว่าจํานวนนักเรี ยน เนืHองจากผูป้ กครอง บางคนมีนกั เรี ยนในปกครอง
มากกว่า 1 คน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จํานวน 9 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ทีHใช้ในการประเมินครั,งนี, จํานวนทั,งสิ, น 219 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนชั,น
ประถมศึกษาปี ทีH 2 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3 (เป็ นนักเรี ยนชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1- มัธยมศึกษาปี ทีH 2 เดิม
จากปี การศึกษา 2560) โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จํานวน 113 คน ครู จํานวน 14 คน ผูป้ กครอง จํานวน 85 คน
(ผูป้ กครองน้อยกว่าจํานวนนักเรี ยน เนืHองจากผูป้ กครองบางคนมีนกั เรี ยนในปกครองมากกว่า 1 คน)
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน จํานวน 7 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางทีH 3.1
ตารางทีH 3.1 รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประชากร
ปี
การศึกษา
สถานภาพ
จํานวน / คน จํานวน / คน
2560 นักเรี ยน
- ชั,นอนุบาล 1
8
- ชั,นอนุบาล 2
14
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1
29
29
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 2
11
11
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 3
19
19
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 4
15
15
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 5
11
11
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 6
9
9
- ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 1
14
14
- ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 2
8
8
- ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3
7
รวม
145
116
บุคลากร
15
14

กลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดขนาด / วิธีได้ มา
ใช้ ตาราง Krejecie & Morgan / เลือก
แบบ เจาะจงเฉพาะนักเรี ยนทีHให้ขอ้ มูลชั,น
ป.1 - ม. 2 เนืHองจากจะเป็ นกลุ่มเดียวกัน
กับกลุ่มตัวอย่างทีHจะให้ขอ้ มูลในปี
การศึกษา 2561 เพืHอให้ได้ขอ้ มูลทีHมีความ
ครบถ้วนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั

เลือกแบบเจาะจงเฉพาะครู เนืHองจาก
สามารถให้ขอ้ มูลได้ครบถ้วนเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
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ตารางทีH 3.1 รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล (ต่อ)
ประชากร
กลุ่มตัวอย่ าง
ปี
การศึกษา
สถานภาพ
จํานวน / คน จํานวน / คน
การกําหนดขนาด / วิธีได้ มา
2560 ผูป้ กครอง
112
85
ใช้ตาราง Krejecie & Morgan / เลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะผูป้ กครองนักเรี ยนทีHให้
ข้อมูล ชั,น ป. 1 - ม. 2
คณะกรรมการสถานศึกษา
9
7
เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูท้ ีHไม่มีคุณสมบัติ
ครู และผูบ้ ริ หาร
รวม
281
222
2561 นักเรี ยน
ใช้ ตาราง Krejecie & Morgan / เลือกแบบ
- ชั,นอนุบาล 1
7
เจาะจงเฉพาะนักเรี ยนทีH ให้ขอ้ มูล
- ชั,นอนุบาล 2
8
ชั,นป. 2 - ม. 3 (เป็ นนักเรี ยนชั,นประถม
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1
10
ศึกษาปี ทีH 1- มัธยมศึกษาปี ทีH 2 เดิม จาก
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 2
29
29
ปี การศึกษา 2560)
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 3
11
11
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 4
19
19
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 5
15
15
- ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 6
11
11
- ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 1
8
8
- ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 2
12
12
- ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3
8
8
รวม
138
113
บุคลากร
15
14
เลือกแบบเจาะจงเฉพาะครู เนืHองจาก
สามารถให้ขอ้ มูลได้ครบถ้วนเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ผูป้ กครอง
105
85
ใช้ตาราง Krejecie & Morgan / เลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะผูป้ กครองนักเรี ยนทีHให้ขอ้ มูล
ชั,น ป. 2 - ม. 3
คณะกรรมการสถานศึกษา
9
7
เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูท้ ีHไม่มีคุณสมบัติ
ครู และผูบ้ ริ หาร
รวม
267
219
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2. การสร้ างและพัฒนารู ปแบบ
สําหรับการสร้างและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา แบ่งเป็ น 3 ขั,นตอน คือ ขั,นตอนทีH 1
การเตรี ยมการ ขั,นตอนทีH 2 การสร้างและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และขั,นตอนทีH 3 การนํารู ปแบบ ไปใช้จริ ง และตรวจสอบผลการใช้
ขั,นตอนการสร้างและพัฒนารู ปแบบมีรายละเอียด ดังแสดงในภาพ ทีH 3.1
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ขั,น
เตรี ยม
การ

ขั,น
การ
สร้าง
และ
พัฒนา
รู ป
แบบ

ขั,น
การ
นํา
ไปใช้
และ
ตรวจ
สอบ

ประเด็นทีต$ ้ องการ

การดําเนินการ

ก ําหนดเรืH องวิจยั
• ความต้องการจําเป็ นในการ
พัฒนารู ปแบบ
• ชืHอเรืH องวิจยั

• ศึกษาข้อมูลปั จจุบนั ปั ญหา ความต้องการจําเป็ น
• สร้างแบบสํารวจความต้องการจําเป็ นในการ
พัฒนารู ปแบบ ตรวจสอบโดยผูเ้ ชีHยวชาญ
• สอบถามความต้องการจําเป็ น จากครู ผูป้ กครอง
• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น

• ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ การแสดง
ความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
• ชืHอเรืH องวิจยั “การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ยกร่ างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
• รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน
ทีHเตรี ยมใช้แก ้ปั ญหา

• ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ทีH
เป็ นแนวคิด ทฤษฎีทีHเกียH วข้อง
• ก ําหนดปัญหาวิจยั ก ําหนดกรอบแนวคิด
• สร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง

• รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
4 ขั,นตอน ได้แก่ ความตระหนัก การบริ หารจัดการ
การลงมือปฏิบตั ิ และการประเมินผล

พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
• รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ทีHเหมาะสม มีโ ครงสร้าง
และรายละเอียดการใช้

• ปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยนในด้านความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ของโครงสร้าง ด้านเนื,อหา ภาษา
• ระบุข,นั ตอนและรายละเอีย ดการใช้

• รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ทีHพฒั นาขึ,น มีโ ครงสร้างเหมาะสมและมีความ
เป็ นไปได้ ด้านเนื,อหาและภาษาทีHเขาใจง่าย

การตรวจสอบเบื,องต้น
• ตรวจสอบโครงสร้าง
• ตรวจสอบรู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง

• สร้างแบบสังเกต แบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง
และความเป็ นไปได้ของโครงสร้างรู ปแบบ
• ปรับปรุ งรู ปแบบจากผลการตรวจสอบ

• รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ทีHผ่านการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพแล้ว เตรี ยม
นําไปใช้จริ ง

การสร้างเครืH องมือวิจยั
• แบบสอบถามทีHใช้วดั ความมี
วินยั ในตนเองของนักเรี ยน
3 ด้าน
• ความพึงพอใจ

• ศึกษาเอกสาร รู ปแบบการส่ง เสริ มวินยั ในตนเอง
และความพึง พอใจ
• ยกร่ างคําถามให้ผูเ้ ชีHย วชาญ 5 คน ตรวจหาค่า
IOC ปรับปรุ งเครืH องมือก่อนทดลองใช้จริ ง
• ทดลองใช้เพืHอหาค่าสถิติต่าง ๆ
• ทดลองใช้กบั ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง กรรมการฯ

ตรวจสอบผลการใช้รู ปแบบ
• ใช้รู ปแบบในปี กศ.2560
และตรวจสอบครั,งทีH 1
• ใช้รู ปแบบในปี กศ.2561
และตรวจสอบครั,งทีH 2
• สรุ ปผลการใช้

• ก ําหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลปี กศ.2560 จํานวน 230 คน
ปี กศ.2561 จํานวน 223 คน
• ใช้รู ปแบบกบั นักเรี ยนชั,น ป.1 - ม.3 ทุกคน ในปี
กศ. 2560 ตรวจสอบผลครั,ง ทีH 1 ปลายปี กศ. 2560
• พัฒนารู ปแบบอีกครั,ง ก่อนนําไปใช้ในปี กศ.2561
• ใช้รู ปแบบกบั นักเรี ยนชั,น ป.1 - ม.3 ทุกคน ในปี
กศ.2561 ตรวจสอบผลครั,งทีH 2 ปลายปี กศ.2561
• วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ย บเทียบ และสรุ ปผลการใช้
•
• สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
• ปรับปรุ งรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ถ้าไม่สอดคล้องกบั วัตถุประสงค์
• เขียนรายงานการวิจยั ตามวัตถุประสงค์

• เครืH องมือทีHปรับปรุ งแล้ว จํานวน 8 ฉบับ ได้แก่
1. แบบสํารวจความต้องการจําเป็ นในการส่งเสริ ม
วินยั นักเรี ยน จํานวน 3 ฉบับ
2. แบบสังเกตวัดความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน
จํานวน 1 ฉบับ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 4 ฉบับ
/
• ผลการเปรี ย บเทีย บ
1. ความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน 3 ด้าน ได้แก่
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัด
ระเบียบแถว
2. ความพึงพอใจของครู
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยน
4. ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
5. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา

สรุ ปผลการวิจยั
• ผลการวิจยั จากการตรวจสอบ
ผลการใช้รู ปแบบปี กศ.2560 2561

ผลทีไ$ ด้

• รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ทีHมีคุณภาพเหมาะสมในการพัฒนาวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยน ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา

ภาพทีH 3.1 ขั,นตอนการสร้างและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างความมีวนิ ยั ในตนเอง
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ขัMนตอนที$ 1 การเตรียมการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ดําเนินการ ดังนีM
การสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของ
นักเรียน
ดําเนินการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการจําเป็ น ในการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยน โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทีHเป็ นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีHเกีHยวข้อง ศึกษา
ประเด็นทีHสาํ คัญ เพืHอเป็ นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความต้องการจําเป็ น จํานวน 3 ฉบับ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครืH องมือโดยผูเ้ ชีHยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจหาค่าความตรงเชิงเนื,อหา (IOC) ได้ค่า
0.94, 0.92 และ 0.90 นําแบบสํารวจความต้องการจําเป็ นฉบับทีHผเู ้ ชีHยวชาญเสนอแนะและปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน จํานวน 30 คน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 30 คน
ผูป้ กครอง จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ซึH งค่า α ทีHหาได้ คือ 0.85, 0.88 และ 0.87
นําแบบสํารวจไปเก็บข้อมูลจากนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
จํานวน 81 คน ประกอบด้วย นักเรี ยน จํานวน 30 คน ครู จํานวน 14 คน ผูป้ กครอง จํานวน 30 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 7 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่าเฉลีHยและค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน
พบว่า นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่า ต้องการจําเป็ นพัฒนา
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.48) ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดชืHอเรืH อง
วิจยั ชืHอเรืH อง “การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยได้กาํ หนดวิธีการแก้ปัญหาให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็ นต่อไป
ขัMนตอนที$ 2 การสร้ างและพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ดําเนินการ ดังนีM
1. การกําหนดปัญหาวิจยั
จาการศึกษาเกีHยวกับสภาพปั จจุบนั เอกสารทางวิชาการ และแนวคิดเกีHยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน รวมถึงความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน พบว่า นโยบายการจัดการศึกษาโดยเน้นความรู ้คู่คุณธรรมทีHผา่ นมา ยังไม่ได้เป็ นไปตามทีH
คาดหวังเท่าทีHควร เนืHองจากปั ญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในสังคมทีHเพิHมมากขึ,น การศึกษาจึงถือว่า
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เป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน กระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักไตรสิ กขา ซึH งประกอบด้วย
ศีล การฝึ ก ในด้านพฤติกรรม สมาธิ การฝึ กในด้านจิตใจ และ ปั ญญา การฝึ กในด้านการรู ้ความจริ ง
สู่ การปฏิบตั ิ และการจัดการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จึงมีความสําคัญในการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นไป
ตามหลักสู ตร ซึH งจะเป็ นการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศทีHเกิดขึ,น สําหรับโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ปั ญหาสําคัญทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทีHตอ้ ง แก้ไข คือ การไม่มีวนิ ยั ในตนเอง ได้แก่ การแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว ซึH งจะพบมากในนักเรี ยนระดับชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH
1 - 3 และวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็ จมากทีHสุด คือ การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
2. การกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของ
นักเรียน ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
การสร้างและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนในครั,งนี,ผวู ้ จิ ยั ได้
กําหนดกรอบแนวคิดเพืHอเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราช
ดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความต้องการของผูเ้ กีHยวข้อง ดังนี,
2.1 การพัฒนาการบริ หาร ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมุ่งมันH ทีHจะเสริ มสร้างวินยั ให้กบั นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนด้วยการบริ หารจัดการศึกษาทีHครู และผูท้ ีHมีส่วนเกีHยวข้องทุกฝ่ ายเห็นความสําคัญของปั ญหาและ
ร่ วมกันทีHจะแก้ไขปั ญหานั,นอย่างเป็ นขั,นตอนและต่อเนืHอง คือ ความตระหนัก (Awareness) การจัดการ
(Management) การปฏิบตั ิ (Action) และการประเมินผล (Evaluation) ทีHจะเป็ นข้อมูลย้อนกลับเพืHอนําไป
ปรับปรุ งพัฒนา และหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพิHมขึ,น
ซึH งจะเป็ นการเสริ มสร้างความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนให้เกิดผลสําเร็ จอย่างแท้จริ ง
จุดเน้นสําคัญทีHตอ้ งการให้เกิดขึ,นในโรงเรี ยน คือ การบริ หารทีHใช้รูปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการขับเคลืHอนให้ภารกิจการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนประสบผลสําเร็ จ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย มีการ
ดําเนินงานทีHมีความสัมพันธ์ เชืHอมโยง และมีความเกีHยวข้องพร้อมกันอย่างต่อเนืHอง ทั,งด้านการบริ หาร
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน และด้านการเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน
2.2 ความรู ้และทักษะการสอน โรงเรี ยนมุ่งจะเสริ มสร้างและพัฒนาครู ในฐานะผูจ้ ดั การ
เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน มีความมุ่งมันH และอุทิศตนในการสอนและการพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ครู ให้มีความรู ้เกีHยวกับการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางของการจัดกิจกรรม
ตามหลักไตรสิ กขา ความสามารถวิเคราะห์หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การออกแบบจัดการเรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนการสอนทีHบูรณาการการเสริ มสร้างวินยั เข้าไปในการเรี ยน
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การสอน ความสามารถในการเสริ มแรงนักเรี ยนให้มีวนิ ยั ประเมินผลผูเ้ รี ยน สามารถนําข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุ งและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืHอง
จุดเน้นสําคัญทีHตอ้ งการให้เกิดขึ,นในโรงเรี ยน คือครู มีความรู ้สึกทีHดีต่อการเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยน ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมแก้ปัญหา
กระตุน้ ชี,แนะ การแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการทีHบูรณาการวินยั ในทุก
กลุ่มสาระได้ มีเทคนิควิธีการ และการเสริ มแรงทีHเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง เป็ นแบบอย่างทีHดี
ด้านการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน สามารถน้อมนําแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการจัด
กิจกรรมโดยใช้หลักไตรสิ กขา
2.3 วินยั ในตนเองโรงเรี ยนมุ่งเน้นจะเสริ มสร้างและพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมทีHแสดงออกถึงการยึดมันH ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรี ยน ครอบครัว
และสังคม มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวินยั มีคุณธรรมจริ ยธรรม เคารพกติกาของสังคมและ
เคารพสิ ทธิของผูอ้ ืHน เพืHอเป็ นเยาวชนทีHเติบโตทีHสมบูรณ์มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข ซึH งวินยั ทีHโรงเรี ยนเน้นและให้ความสําคัญมี 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ
และการจัดระเบียบแถว
จุดเน้นสําคัญทีHตอ้ งการให้เกิดขึ,นในโรงเรี ยน คือ นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบของโรงเรี ยน ครอบครัว สังคม รู ้จกั การแสดงความเคารพได้ถูกต้องถูก
กาลเทศะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม รวมถึงการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ืHน มีวนิ ยั ในตนเองทั,ง
ต่อหน้าและลับหลัง เป็ นแบบอย่างทีHดีแก่ผอู ้ ืHน มีความภูมิใจในตนเอง และนําความรู ้ทีHได้รับไปสอน
ปฏิบตั ิ แนะนําแก่ผอู ้ ืHนได้
3. การนํากรอบแนวคิดมาใช้ ในการกําหนดโครงสร้ างและองค์ ประกอบของรู ปแบบ
3.1 น้อมนําแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการพัฒนารู ปแบบของการ
บริ หาร นุชรัตน์ ประสิ ทธิศิลป์ ชัย (2560 ,https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates )
ได้ให้ความหมายของ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในด้านการศึกษาไว้วา่ เป็ นกระบวนการทีHนอ้ มนําหลักคิด
ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลทีH 9 ร่ วมกับหลักการทางพุทธศาสนา
หลักของการบริ หาร ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความยังH ยืน โดยมีเป้าหมายอยูท่ ีHคุณภาพของผูเ้ รี ยน
โดยได้ให้ความหมาย ดังนี,
เข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความมันH ใจในข้อมูลพื,นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลใน
ทุกมิติของโรงเรี ยน และชุมชน ค้นหารากฐานของปั ญหา รวบรวมองค์ความรู ้
เข้าถึง คือ เป็ นการสืH อสาร และการสร้างความมีส่วนร่ วม โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ
ความมันH ใจให้โรงเรี ยน ชุมชน และผูเ้ กีHยวข้อง มีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนามากทีHสุด
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พัฒนา คือ การเรี ยนรู ้เพืHอพัฒนาศักยภาพ โรงเรี ยน และชุมชน สร้างทีมพีHเลี,ยง
ออกแบบหลักสู ตร และโปรแกรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิของ
โรงเรี ยนและชุมชน รวมทั,ง ให้คาํ แนะนํา นิเทศ กํากับ ติดตาม และสนับสนุน
การบริ หารสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็ จ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรอบรู ้ เข้าใจใน
บริ บทของโรงเรี ยนทั,งปั จจัยภายในและภายนอกอย่างถ่องแท้ เพืHอให้ได้ขอ้ มูลทีHถูกต้อง ชัดเจน ของ
ปั ญหาอุปสรรค โอกาส จุดเด่น จุดด้อย และผลกระทบต่าง ๆ ทีHอาจเกิดขึ,น ซึH งจะเป็ นประโยชน์และมี
ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาทีHถูกจุด การพัฒนาทีHเกิดขึ,นย่อมยังH ยืน ด้วยเหตุน, ีผวู ้ จิ ยั จึงน้อมนําแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็ นกรอบแนวคิดในการบริ หารสถานศึกษา ดังแสดงใน
ภาพทีH 3.2
แนวทางการพัฒนาการบริหาร : เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา

เข้ าใจ
รู ้เขา รู ้เรา เข้าใจ
บริ บท

เข้ าถึง
ศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหา
ตัดสิ นใจทางเลือก

พัฒนา
กระบวนการพัฒนา
เพืHอแก้ปัญหาอย่างยังH ยืน
เกิดเป็ นนวัตกรรม
การเรี ยนรู ้

ทุกข์

สมุทัย

นิโรธ

มรรค

ภาพทีH 3.2 แนวทางการพัฒนาการบริ หาร : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ทีHมา : นุชรัตน์ ประสิ ทธิศิลป์ ชัย (2560, https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates)
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3.2 ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) ในการพัฒนารู ปแบบตาม
แนวคิดของ Norbert Wiener (ค.ศ.1958) ทิศนา แขมมณี (2561 : 199) กล่าวว่า ทฤษฎีระบบ คือ
การนําเอาแนวคิดเชิงระบบใช้ในการบริ หารด้วยเหตุผลว่า คนเป็ นส่ วนหนึHงของระบบองค์กร องค์กร
เป็ นส่ วนหนึHงของระบบสังคม วิธีการของระบบเป็ นวิธีการทีHใช้หลักการอย่างมีเหตุผล และสัมพันธ์กนั
ไปตามขั,นตอน ซึH งช่วยให้การบริ หารบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ระบบทีHสมบูรณ์ประกอบด้วย
ส่ วนสําคัญ ดังแสดงในภาพทีH 3.3
กลไกควบคุม (Control)
ตัวป้ อน (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ภาพทีH 3.3 องค์ประกอบของระบบทีHมีความสมบูรณ์
ทีHมา : ทิศนา แขมมณี (2561 : 200)
จากองค์ประกอบของระบบทีHมีความสมบูรณ์ 5 ส่ วน มีรายละเอียด ดังนี,
1. ตัวป้อน (Input) คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนั,นหรื ออีกนัยหนึHงก็คือสิH งต่างๆ
ทีHเกีHยวข้องกับระบบนั,น
2. กระบวนการ (Process) คือ การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
ให้มีลกั ษณะทีHเอื,ออํานวยต่อการบรรลุเป้าหมาย
3. ผลผลิต (Product) คือ ผลทีHเกิดขึ,นจากกระบวนการดําเนินงาน
4. กลไกควบคุม (Control) คือ กลไกหรื อวิธีการทีHใช้ในการควบคุมหรื อใช้ตรวจสอบ
กระบวนการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลทีHได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตกับจุดมุ่งหมาย ป้อนกลับไปปรับปรุ งกระบวนการและตัวป้อนทีHสมั พันธ์กบั ผลผลิตนั,น
3.3 ใช้หลักไตรสิ กขา ในการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน ด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้ทีHนาํ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพืHอให้นกั เรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
และเข้าใจเนื,อหาสาระของบทเรี ยน เนืHองจากนักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิอบรมทั,ง กาย วาจา จิตใจ และ
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สติปัญญา วนิดา กันตะกนิษฐ์ (2551 : 4) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบไตรสิ กขามี 3 ขั,นตอน
ดังแสดงในภาพทีH 3.4

ปัญญา
ไตรสิ กขา
ศีล

สมาธิ

ภาพทีH 3.4 กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักไตรสิ กขา
ทีHมา : วนิดา กันตะกนิษฐ์ (2551: 4)
ขั,นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักไตรสิ กขามีรายละเอียด ดังนี,
1. ขั,นศีล คือ ขั,นทีHนกั เรี ยนต้องควบคุมตนเองให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ทั,งทางกาย
วาจา และใจ ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยเป็ นปกติ เป็ นขั,นการเรี ยนรู ้ทีHยงั ต้อพึHงพิงครู หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ทีHนกั เรี ยนจะต้องศึกษาเรี ยนรู ้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ ง ทฤษฎี หลักการและลงมือปฏิบตั ิตามธรรมชาติ
วิชา
2. ขั,นสมาธิ คือ ขั,นทีHนกั เรี ยนต้องรวบรวมจิตใจ ความคิดให้แน่วแน่เป็ นจุดเดียว
ตัดสิH งรบกวนอืHน ๆ ออกจากความคิดและจิตใจ เป็ นขั,นทีHนกั เรี ยนเริH มสร้างรู ปแบบการคิดของตนเอง
โดยอาศัยหลักการทฤษฎีทีHได้เรี ยนรู ้มาเข้าไปสู่ การคิดวิเคราะห์ ทบทวน และลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กฝน
อย่างคล่องแคล่วโดยอัตโนมัติ วางแผนทํากิจกรรมหรื อโครงงานเพืHอค้นหาคําตอบด้วยตนเอง
3. ขั,นปั ญญา คือ ขั,นทีHนกั เรี ยนใช้ความคิดในการสร้างรู ปแบบใหม่ ๆ สร้างสรรค์
ผลงานหรื อชิ,นงาน หรื อพิจารณาผลของการกระทําของตัวเอง ในการเลือกกระทําผิดหรื อถูกตามหลัก
ศีลธรรม เป็ นการเรี ยนรู ้ทีHบูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างความรู ้รอบ รู ้ลึก จากการรับข้อมูลแหล่งความรู ้
ภายนอก ความรู ้รอบ รู ้ลึกจากการคิด กระบวนการทํางานของจิตภายในตัวนักเรี ยน และความรู ้รอบ
รู ้ลึกจากการลงมือเมืHอปฏิบตั ิ
การบริ หารจัดการเรี ยนการสอนเพืHอเสริ มสร้างวินยั ตนเองของนักเรี ยน โดยใช้รูปแบบของ
หลักไตรสิ ขา ศีล สมาธิ ปั ญญา จึงเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิตนทีHเป็ นขั,นตอน หากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ น
กิจกรรม / โครงการ และการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ การใช้หลักการเสริ มแรงบวก การกระทําซํ,า
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อย่างต่อเนืHอง และความร่ วมมือระหว่างนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง นักเรี ยนย่อมมีวนิ ยั ในตนเองตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยเหตุน, ีผวู ้ จิ ยั จึงนําหลักไตรสิ กขามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการบริ หารจัดการ
เรี ยนรู ้ในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
3.4 ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participative Management)
ในการประสานเชืHอมโยงให้เกิดความสมบูรณ์ยงิH ขึ,น (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2550 : 40) ประยูร อัครบวร และคณะ (2553 : 88) กล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึง
รู ปแบบของการทํางานทีHเกิดจากการประสานงานกัน ระหว่างผูเ้ กีHยวข้องในลักษณะของกัลยาณมิตรทีH
มีเป้าหมายการทํางานร่ วมกันด้านความคิด กําลังคน ความสามารถ ความเชีHยวชาญ ตลอดจนทรัพยากร
ทีHมีอยู่ หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กีHยวข้องทั,ง นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน และตัวแทนชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา
ด้วยการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมทํางาน ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมจัดการศึกษา การทีHบุคคลมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาจะเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ,น (สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 : 40) โดยการมีส่วนร่ วมในทุกขั,นตอนและต่อเนืHอง ตาม
หลักวงจรเดมมิHง (Deming Cycle) หรื อวงจรการพัฒนาคุณภาพ ขั,นตอนของวงจรในการพัฒนาคุณภาพ
มี 4 ขั,นตอน ตามวงจร PDCA ของเดมมิHง ได้แก่ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน,
2549 : 9)
3.4.1 การวางแผน (Plan)
3.4.2 การปฏิบตั ิตามแผนหรื อขั,นตอนทีHวางไว้ (Do)
3.4.3 การตรวจสอบหรื อประเมินผล (Check)
3.4.4 การนําผลการประเมินย้อนกลับไปทบทวน ปรับปรุ งต่อไป (Action)
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมตามวงจร PDCA ของเดมมิHง ดังแสดงในภาพทีH 3.5

ภาพทีH 3.5 การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมตามวงจร PDCA ของเดมมิHง
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จากการศึกษากรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาปรับประยุกต์ใช้กาํ หนดกรอบ
โครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ตนเองของนักเรี ยน ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา ได้โครงสร้างทีHมีองค์ประกอบในภาพรวม 4 ขั,นตอน ได้แก่ ความตระหนัก (Awareness)
การบริ หารจัดการ (Management) การลงมือปฏิบตั ิ (Action) และการประเมินผล (Evaluation) ดังแสดง
ในภาพทีH 3.6

ภาพทีH 3.6 โครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยภาพรวม
4. การนํากรอบแนวคิด มาใช้ กาํ หนดโครงสร้ างของรู ปแบบ ขัMนตอนที$ 1 ความตระหนัก
(Awareness)
กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้อง และแนวคิดของผูว้ จิ ยั
ได้แก่
4.1 แนวคิดกระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร., 2548 : 4) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการหนึHง
ทีHจะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั,นตอนทีHทาํ ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ หรื อพัฒนาการของความรู ้ทีH
จะเกิดขึ,นภายในองค์กร 7 ขั,นตอน ดังแสดงในภาพทีH 3.7
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เราต้องมีความรู ้เรืH องอะไร
เรามีความรู ้เรืH องนั,นหรื อยัง

1. การบ่งชี,ความรู ้
(Knowledge Identification)

ความรู ้อยู่ทีHใคร อยู่ในรู ปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวบรวมกันได้อย่างไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
(Knowing Creation and Acquisition)

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร
จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

3. การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลันH กรองความรู ้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานําความรู ้มาใช้งานได้ง่ายหรื อไม่
5. การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access)
มีการแบ่งปันความรู ้ให้กนั หรื อไม่
6. การแบ่งปันแลกเปลีHยนความรู ้ (Knowledge Sharing)
ความรู ้น, นั ทําให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรหรื อไม่
ทําให้องค์กรดีข, ึนหรื อไม่

7. การเรี ยนรู ้ (Learning)

ภาพทีH 3.7 กระบวนการจัดการความรู ้ 7 ขั,นตอน
ทีHมา : คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู ้ สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (2548: 5)
กระบวนการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 7 ขั,นตอน ดังนี,
4.1.1 การบ่งชี,ความรู ้
4.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู ้
4.1.3 การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ
4.1.4 การประมวลและกลันH กรองความรู ้
4.1.5 การเข้าถึงความรู ้
4.1.6 การแบ่งปั นแลกเปลีHยนความรู ้
4.1.7 การเรี ยนรู ้
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4.2 หลักการวางแผน ของ ประชุม รอดประเสริ ฐ (2554 : 18) ซึH งกล่าวว่า การวางแผน
เป็ นภารกิจสําคัญของการบริ หารงาน ทีHส่งผลให้การดําเนินงานมีทิศทางทีHแน่นอนและชัดเจน มีระบบ
ระเบียบในการดําเนินงาน โดยมีอุดมการณ์ทีHมุ่งหวังความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน
องค์การหรื อหน่วยงานเป็ นสําคัญ มี 5 ขั,นตอน คือ
4.2.1 การกําหนดเป้าประสงค์
4.2.2 การค้นหาโอกาสและพิจารณาถึงอุปสรรคปั ญหา
4.2.3 การแปลโอกาสเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
4.2.4 การเลือกแนวทางทีHดีทีHสุดและกําหนดวัตถุประสงค์
4.2.5 การตรวจสอบและทบทวน
4.3 หลักการบริ หารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช ได้กล่าวว่า การบริ หารเชิงกลยุทธ์เป็ นศาสตร์และศิลป์ ในการดําเนินการ อาจมีความสลับ
ซับซ้อนยากต่อความเข้าใจผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใช้การคิดอย่างเป็ นระบบในการกําหนดกรอบของความ
เป็ นองค์การเพืHอให้เกิดความเข้าใจในส่ วนต่างๆ ของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ และสามารถมองเห็นภาพ
ทั,งองค์การในมุมมองทีHเหมาะสม ซึH งการบริ หารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั,นตอนพื,นฐาน 4 ขั,นตอน คือ
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช , 2545 : 16)
4.3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
4.3.2 การกําหนดเชิงกลยุทธ์
4.3.3 การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
4.3.4 การประเมินและควบคุมกลยุทธ์
กระบวนการทั,ง 4 นี, เป็ นกระบวนการทีHต่อเนืHองกัน และสามารถย้อนกลับมา
ประเมิน และปรับเปลีHยนภายในแต่ละกระบวนการ เพืHอให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั,ง
ภายในและภายนอกทีHเปลีHยนแปลงไป ดังแสดงในภาพทีH 3.8

การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์

การกําหนด
เชิงกลยุทธ์

การนํากลยุทธ์
ไปสู่ การปฏิบตั ิ

ภาพทีH 3.8 ขั,นตอนพื,นฐานของกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์
ทีHมา : Abbass F, 2003

การประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ์
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4.4 แนวคิดในการพัฒนาขั,นตอนความตระหนัก (Awareness) ทีHได้จากการวิเคราะห์
ของผูว้ จิ ยั เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก (Awareness)ดังแสดงในภาพทีH 3.9
กําหนดเป้าประสงค์ /
สภาพปัญหา

นําความรู ้
สู่ การปฏิบตั ิ

ตรวจสอบ
และทบทวน

ภาพทีH 3.9 แนวคิดของผูว้ จิ ยั เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก (Awareness)
จากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้องและแนวคิดของผูว้ จิ ยั มาปรับประยุกต์ใช้
กําหนดโครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ได้โครงสร้างขององค์ประกอบรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 1 ได้แก่ ความตระหนัก (Awareness) นําเสนอเป็ น
ภาพ ดังแสดงในภาพทีH 3.10

ภาพทีH 3.10 โครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก (Awareness)
5. การนํากรอบแนวคิด มาใช้ กาํ หนดโครงสร้ างของรู ปแบบ ขัMนตอนที$ 2 การบริหาร
จัดการ (Management)
กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้อง และแนวคิดของผูว้ จิ ยั
ได้แก่
5.1 หลักการบริ หารจัดการ (Management Process) เป็ นกระบวนการทีHเป็ นหน้าทีH
พื,นฐาน 4 ประการของผูบ้ ริ หารได้แก่
5.1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดเป้าหมาย
แผนงาน และตัดสิ นใจหาวิธีการทีHดีทีHสุดทีHทาํ ให้เป้าหมายนั,นบรรลุผลสําเร็ จ
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5.1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดตั,งและจัด
วางทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทีHไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนให้สามารถบรรลุผลสําเร็ จขององค์การ
5.1.3 การนําและสังH การ (Leading / Directing) หมายถึง กระบวนการของการมี
อิทธิผลเหนือบุคคลอืHน ในการทีHจะให้บุคคลอืHนมีพฤติกรรมในการทํางานทีHตอ้ งการ และทําให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ
5.1.4 การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และเป้าหมายทีHองค์การคาดหวังและกําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม งานในแต่ละส่ วนของกระบวนการจัดการนี,มีความสัมพันธ์และมี
ผลกระทบซึH งกันและกัน โดยผูบ้ ริ หารทําหน้าทีHบริ หารจัดการงานและคน ซึH งจัดเป็ น “สิH งนําเข้า”
(Input) โดยผ่าน “กระบวนการ” (Process) ในกิจกรรม การวางแผน การจัดองค์การ การนําสังH การ และ
การควบคุมให้สามารถประสานทํางานร่ วมกันไป เพืHอให้ได้ “ผลลัพธ์” (Output) ซึH งก็คือการบรรลุถึง
เป้าหมายผลสําเร็ จต่าง ๆ ทั,งทางด้านประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า
เป็ นต้น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545 : 22) ดังแสดงในภาพทีH 3.11

กระบวนการบริ หารจัดการ
(Process)
สิH งนําเข้า (Input)
• ทรัพยากรมนุษย์
• เงิน
• ทรัพยากรทาง
กายภาพ (วัตถุดิบ
เครืH องจักร วิธีการ)
วิธีการ)

ควบคุม

c

สัHงการ

D

วางแผน

P

จัดองค์การ

O

•
•
•
•

ผลลัพธ์ (Output)
ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล
คุณภาพ
ความพอใจของ
ลูกค้า

ภาพทีH 3.11 กระบวนการบริ หารจัดการ
ทีHมา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2545 : 22)
5.2 รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร ของ กิติยาวดี บุญซืH อ (2546) ซึH งได้เสนอรู ปแบบการ
พัฒนาครู ท, งั โรงเรี ยน จากรายงานการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครู ท, งั โรงเรี ยน : ประสบการณ์จาก
โรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนปฏิรูปการเรี ยนรู ้เพืHอพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน สามารถสรุ ปได้ดงั นี,
5.2.1 จัดการประชุมสัมมนาและอบรม เพืHอสร้างความตระหนัก
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5.2.2 จัดให้มีการประชุมชี,แจงในการดําเนินงานปฏิรูป
5.2.3 สนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองของคณะครู อาจารย์ โดยจัดมุมวิชาการให้
5.2.4 เปิ ดโอกาสให้ครู ได้มีการแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู กนั เองในโรงเรี ยน
5.2.5 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยเชิญวิทยากร/ผูเ้ ชีHยวชาญสาขานั,น ๆ
5.2.6 จัดให้มีการศึกษานอกสถานทีHเพืHอเก็บเกีHยวความรู ้/ศึกษาบทเรี ยนรอบตัว
5.2.7 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานเป็ นระยะ
5.2.8 ปลูกจิตสํานึกของการทํางานร่ วมกันเพืHอเป้าหมายเดียวกัน
5.2.9 สนับสนุนให้ครู ได้รับข่าวสารความรู ้จากสืH อต่างๆนอกจากเอกสารสิH งพิมพ์
5.2.10 สนับสนุนให้เปิ ดห้องพิเศษสําหรับครู โดยตั,งชืHอแตกต่างกันไป
5.3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน เพืHอเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนในสถานศึกษา ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 15) มีข, นั ตอนในการดําเนินงาน ดังนี,
5.3.1 ขั,นการเตรี ยมความพร้อม ได้แก่
1) จัดประชุมเพืHอสร้างความเข้าใจผูม้ ีส่วนเกีHยวข้อง
2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
3) จัดเตรี ยมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพืHอระดมสมอง
5.3.2 ขั,นการวางแผนเสริ มสร้างวินยั
1) ประชุมระดมสมอง
2) กําหนดวินยั เป้าหมาย/วินยั ทีHเป็ นอัตลักษณ์
3) แต่งตั,งคณะทํางานและมอบหมายงาน
4) จัดทําโครงการ/กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เป้าหมายตามหลักไตรสิ กขา
ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ การบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้โดยครู
ผูส้ อน การจัดทําโครงงานเพืHอเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน การจัดบรรยากาศและสิH งแวดล้อมโรงเรี ยน
ให้เอื,อต่อการเสริ มสร้างวินยั โดยผูบ้ ริ หาร
5) กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล
5.3.3 ขั,นการร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ
1) ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมทีHวางไว้
2) AAR (After Action Review)
5.3.4 ขั,นการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
1) ระดับกิจกรรม
2) ภาพรวมทั,งโรงเรี ยน
ขั,นตอนการดําเนินการในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ดังแสดงในภาพทีH 3.12
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ขัMนที$ 1 การเตรียมความพร้ อม
- จัดประชุมเพืHอสร้างความเข้าใจผูม้ ีส่วนเกียH วข้อง
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
- จัดเตรี ยมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพืHอระดมสมอง
ขัMนที$ 2 การวางแผนเสริมสร้ างวินัย
- ประชุมระดมสมอง
- ก ําหนดวินยั เป้าหมาย/วินยั ทีHเป็ นอัตลักษณ์
- แต่งตั,งคณะทํางานและมอบหมายงาน
- จัดทําโครงการ/กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เป้ าหมาย
- ก ําหนดวิธีการวัดและประเมินผล
- จัดเตรี ยมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพืHอระดมสมอง

การบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยครู ผสู ้ อน
วิธีการ
เสริ มสร้าง
วินยั

การจัดทําโครงงานเพืHอเสริ มสร้ างวินยั ฯ
โดยนักเรี ยน
การจัดบรรยากาศและสิH งแวดล้อมใน
โรงเรี ยนให้เอื,อต่อการเสริ มสร้างวินยั
โดยฝ่ ายบริ หาร

ขัMนที$ 3 การร่ วมกันลงมือปฏิบัติ
- ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมทีHวางไว้ตาม
หลักไตรสิ กขา
- AAR (After Action Review)

ขัMนที$ 4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ
- ระดับกิจกรรม
- ภาพรวมทั,งโรงเรี ยน
- จัดเตรี ยมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพืHอระดมสมอง
บรรลุเป้ าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (feedback)
เพืHอนําไปปรับปรุ งพัฒนาการ
เสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน

นักเรียนมีวินัยด้ าน
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ
จัดระเบียบแถว

ภาพทีH 3.12 ขั,นตอนการดําเนินการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
ทีHมา : คู่มือการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั,นพื,นฐาน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 15)
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5.4 รู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 17)
มีข, นั ตอนในการดําเนินงาน ดังนี,
5.4.1 ขั,นเตรี ยมการ : ทีHจะให้การจัดโรงเรี ยนวิถีพทุ ธดําเนินไปโดยสะดวกด้วย
ศรัทธาและฉันทะ
5.4.2 ขั,นดําเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ : ทีHจะเป็ นปั จจัย เป็ นกิจกรรม เป็ น
เครืH องมือสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะแห่งปั ญญาวุฒิธรรม
5.4.3 ขั,นดําเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนและบุคลากรตามระบบไตรสิ กขา : ซึH งเป็ น
ขั,นตอนทีHเป็ นหัวใจของการดําเนินการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ซึH งต้องดําเนินการอย่างต่อเนืHอง
5.4.4 ขั,นดูแลสนับสนุนใกล้ชิด : ทีHจะช่วยให้การดําเนินงานทุกส่ วนเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพด้วยท่าทีความเป็ นกัลยาณมิตร
5.4.5 ขั,นปรับปรุ ง พัฒนาต่อเนืHอง : ทีHจะเน้นยํ,าการพัฒนาว่าต้องมีมากขึ,น ๆ ด้วย
หลักอิทธิบาท 4 และอุปัญญาตธรรม
5.4.6 ขั,นประเมินผล และเผยแพร่ ผลดําเนินการ : ทีHจะนําข้อมูลผลการดําเนินงาน
สู่ การเตรี ยมการทีHจะดําเนินการในรอบต่อๆ ไป เช่น ในปี ต่อๆ ไป หรื อใช้กบั โครงการต่อเนืHองอืHนและ
นําผลสรุ ปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแจ้งแก่ผเู ้ กีHยวข้องให้ทราบ
ขั,นตอนการบริ หารจัดการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ดังแสดงในภาพทีH 3.13
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1. เตรียมการ (ศรัทธาและฉันทะ)
v หาทีป
H รึ กษา แหล่งศึกษา
เอกสารข้อมูล
v เตรี ยมบุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา
v เตรี ยมนักเรี ยน
v เตรี ยมผูป
้ กครอง ชุมชน
v จัดแผนปฏิบตั ก
ิ าร
ฯลฯ

2. ดําเนินการจัดสภาพและ
องค์ประกอบ
(ปัญญาวุฒธิ รรม)
v จัดหลักสู ตรสถานศึกษา/หน่วย
การเรี ยนรู /้ แนวการจัดการเรี ยนรู ้
v เตรี ยมกิจกรรมนักเรี ยน
v จัดสภาพกายภาพสถานศึกษา
v จัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ์
ฯลฯ

6. ประเมินผล และเผยแพร่ ผลการ
ดําเนินงาน

3. ดําเนินการพัฒนาตามระบบ
ไตรสิ กขา
v นักเรี ยน
v บุคลากรและผูเ้ กีHยวข้อง

5. ปรับปรุงและพัฒนาต่ อเนื$ อง
(อิทธิบาท 4 อุปัญญาตธรรม)

4. ดูแลสนับสนุนใกล้ชิด (กัลยาณมิตร)
v นิเทศ ติดตาม
v สนับสนุน
v รวบรวมข้อมูลและประเมินผล
ระหว่างดําเนินงาน

ภาพทีH 3.13 ขั,นตอนการบริ หารจัดการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
ทีHมา : แนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 18)
5.5 แนวคิดในการพัฒนาขั,นตอนการบริ หารจัดการ (Management) ทีHได้จากการ
วิเคราะห์ของผูว้ จิ ยั เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management)
ดังแสดงในภาพทีH 3.14
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กําหนดทรัพยากร

การดําเนินการ

รู ปแบบการปฏิบตั ิ

ตรวจสอบและทบทวน

ภาพทีH 3.14 แนวคิดของผูว้ จิ ยั เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management)
จากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้องและแนวคิดของผูว้ จิ ยั มาปรับประยุกต์ใช้
กําหนดโครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัสเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ได้โครงสร้างขององค์ประกอบรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 2 ได้แก่ การบริ หารจัดการ (Management) นําเสนอ
เป็ นภาพ ดังแสดงในภาพทีH 3.15

ภาพทีH 3.15 โครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ(Management)
6. การนํากรอบแนวคิด มาใช้ กาํ หนดโครงสร้ างของรู ปแบบ ขัMนตอนที$ 3 การลงมือปฏิบัติ
(Action)
กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้อง และแนวคิดของผูว้ จิ ยั
ได้แก่
6.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง : โมเดลซิ ปปา
(Cippa Model) ของ ทิศนา แขมมณี (2548 : 281-282) ประกอบด้วยขั,นตอนการดําเนินการ 7 ขั,นตอน
ดังนี,
6.1.1 ขั,นทบทวนความรู ้เดิม ขั,นนี,เป็ นการดึงความรู ้ของผูเ้ รี ยนทีHเรี ยน เพืHอช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเชืHอมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิมของตน
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6.1.2 ขั,นแสวงหาความรู ้ใหม่ ขั,นนี,เป็ นการแสวงหาข้อมูล ความรู ้ใหม่ทีHผเู ้ รี ยน
ยังไม่มี จากแหล่งข้อมูลหรื อแหล่งความรู ้ต่าง ๆ
6.1.3 ขั,นการศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู ้ใหม่ และเชืHอมโยงความรู ้ใหม่
กับความรู ้เดิม
6.1.4 ขั,นการแลกเปลีHยนความรู ้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั,นนี,เป็ นขั,นทีHผเู ้ รี ยนอาศัย
กลุ่มเป็ นเครืH องมือในการตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของตนเอง
6.1.5 ขั,นการสรุ ปและจัดระเบียบความรู ้ ขั,นนี,เป็ นขั,นของการสรุ ปความรู ้ทีHได้
รับทั,งหมด ทั,งความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่
6.1.6 ขั,นการแสดงผลงาน ขั,นนี,เป็ นขั,นทีHช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสได้แสดง
ผลงานการสร้างความรู ้ของตนเองให้ผอู ้ ืHนรับรู ้
6.1.7 ขั,นประยุกต์ใช้ความรู ้ ขึ,นนี,เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการนํา
ความรู ้ ความเข้าใจของตนเองไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีHหลากหลาย
6.2 หลักการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ของ กระทรวงศึกษาธิการ
(2547:24-27) เพืHอให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมการแสดงออกของการมีวนิ ยั ในตนเองในด้านการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถวอย่างสมํHาเสมอและต่อเนืHอง ด้วยหลักการการเสริ มแรง
บวก การกระทําซํ,าอย่างต่อเนืHอง และการร่ วมมือระหว่างนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ การ
จัดกิจกรรมของโรงเรี ยนวิถีพทุ ธมาเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โดยได้เสนอแนะการจัดกิจกรรมไว้เป็ นแนวทาง 4 ลักษณะ คือ
6.2.1 กิจกรรมเสริ มเนื,อหาสาระตามหลักสู ตร
6.2.2 กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห์
6.2.3 กิจกรรมเนืHองในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
6.2.4 กิจกรรมพิเศษอืHน ๆ
6.3 แนวทางการร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ เพืHอเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนในสถานศึกษา ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 30) ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1)
การบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยครู ผสู ้ อน 2) การจัดทําโครงงานเพืHอ
เสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน 3) การจัดบรรยากาศและสิH งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื,อต่อการเสริ มสร้าง
วินยั โดยมีรายละเอียด ดังนี,
6.3.1 ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยกันตามแผนปฏิบตั ิงานในทุกกิจกรรมนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้
จากการลงมือทํา โดยการสังเกต คิดพิจารณาปรับปรุ งกิจกรรมให้นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จ ประการสําคัญ
ได้เรี ยนรู ้จากการร่ วมกันทํางานเป็ นทีมทํางานทีHดีดว้ ยกัน หลักสําคัญอีกประการหนึHงทีHช่วยในการรวม
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กลุ่มของนักเรี ยนให้ทาํ กิจกรรมร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข คือ ความเป็ นกัลยาณมิตร ทุกคนในกลุ่ม
จะทํางานอย่างสนุกสนานร่ วมกับเพืHอน ๆ ทีHมีความเป็ นกัลยาณมิตรซึH งกันและกัน
6.3.2 เมืHอจบแต่ละกิจกรรม ให้ทาํ AAR (After Action Review) เป็ นการพูดคุยกัน
เพืHอปรับปรุ งการทํางานให้ดีข, ึน
6.4. หลักการสอนแบบบูรณาการ ของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2548: 192-194) ได้
กําหนดขั,นตอนวิธีการการสอนแบบบูรณาการไว้ ดังนี,
6.4.1 ขั,นเลือกเรืH องทีHจะสอนแบบบูรณาการ พิจารณาความเหมาะสมกับท้องถิHน
และความเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
6.4.2 ขั,นกําหนดจุดประสงค์การสอน เนื,อหาสาระและความคิดรวบยอดในเรืH อง
นั,นตามความคิดเห็นของผูส้ อน โดยพิจารณาถึงความเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนของตน และปั ญหาความ
ต้องการของท้องถิHน
6.4.3 ขั,นตรวจสอบจุดประสงค์ เนื,อหาสาระ และความคิดรวบยอด ทีHผสู ้ อน
กําหนด กับจุดประสงค์และกรอบเนื,อหาสาระทีHกาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
6.4.4 ขั,นสํารวจพื,นฐานเดิมของผูเ้ รี ยนเพืHอจะได้จดั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ใหม่
ให้เชืHอมโยงกับความรู ้เดิม และไม่สอนซํ,าในสิH งทีHผเู ้ รี ยนรู ้แล้ว
6.4.5 ขั,นกําหนดแนวการสอนหรื อวางยุทธศาสตร์ในการสอนทีHจะทําให้การสอน
ไม่หลงทาง และบรรลุตามจุดประสงค์ครบถ้วน
6.4.6 ขั,นกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายละเอียดโดยอาศัยหลักการ
เรี ยนรู ้วธิ ีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ
6.4.7 ขั,นบูรณาการความรู ้/สาระ ทักษะ เจตคติและอืHนๆ ทีHกาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
หรื อโครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ทีHมีส่วนสัมพันธ์เกีHยวข้องกันกับสาระและกิจกรรมทีHกาํ หนดไว้
6.5. แนวคิดในการพัฒนาขั,นตอนการปฏิบตั ิ (Action) ทีHได้จากการวิเคราะห์ของผูว้ จิ ยั
เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action) ดังแสดงในภาพทีH 3.16

เตรี ยมความพร้อม

ร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ

ประเมินผล

สรุ ปผลการปฏิบตั ิ

ข้อมูลย้อนกลับเพือH ปรับปรุ งและพัฒนา

ภาพทีH 3.16 แนวคิดของผูว้ จิ ยั เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action)
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จากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้องและแนวคิดของผูว้ จิ ยั มาปรับประยุกต์ใช้
กําหนดโครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ได้โครงสร้างขององค์ประกอบรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 3 ได้แก่ การลงมือปฏิบตั ิ (Action) นําเสนอเป็ นภาพ
ดังแสดงในภาพทีH 3.17

ภาพทีH 3.17 โครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action)
7. การนํากรอบแนวคิด มาใช้ กาํ หนดโครงสร้ างของรู ปแบบ ขัMนตอนที$ 4 การประเมินผล
(Evaluation)
กรอบแนวคิดจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้อง และแนวคิดของผูว้ จิ ยั
ได้แก่
7.1 หลักการประเมินผล 3 ขั,นตอน ของประชุม รอดประเสริ ฐ (2554 : 118) ทีHกล่าวว่า
การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หรื อการเปรี ยบเทียบผลสําเร็ จของงานกับ
เป้าหมายทีHกาํ หนด โดยอาศัยวิธีการวิจยั การประเมินผลกรปฏิบตั ิงานมักประเมินใน 3 ลักษณะ คือ
7.1.1 ประเมินผลก่อนการปฏิบตั ิงาน
7.1.2 ประเมินผลระหว่างการปฏิบตั ิงาน
7.1.3 ประเมินผลเมืHอสิ, นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
7.2 รู ปแบบกัลยาณมิตร ภายใต้แนวคิดชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) (เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2556 : 22) โดยมีวตั ถุประสงค์เพืHอร่ วมกันตรวจสอบ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิท, งั ในส่ วนบุคคล และผลทีHเกิดขึ,นโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้
การวิพากษ์วจิ ารณ์การทํางานร่ วมกัน ทีHประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 องค์ประกอบ คือ
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7.2.1 ให้ใจ คือ การสร้างศรัทธาในการพัฒนา โดยสร้างความสัมพันธ์กบั เพืHอน
ครู และผูบ้ ริ หาร สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย กระบวนการเสริ มสร้างวินยั และแสดงให้เห็นว่ามีความ
ตั,งใจทีHจะทําให้เกิดผลสําเร็ จในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
7.2.2 ร่ วมใจ คือ เน้นให้เกิดความร่ วมมือ
7.2.3 ตั,งใจ คือ ให้ทุกคนมีความแน่วแน่ทีHจะช่วยกันเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
7.2.4 เปิ ดใจ คือ ให้ทุกคนพร้อมยอมรับผลการประเมินการดําเนินงานเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยน เพืHอการปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
7.3 การประเมินผลการเสริ มสร้างวินยั ในเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
7.3.1 เตรี ยมการประเมินโดยการประชุมครู บุคลากร ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั,นพื,นฐาน และผูท้ ีHเกีHยวข้อง ร่ วมกําหนดรายละเอียดและขั,นตอนการประเมิน ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมทีHส่งเสริ มวินยั ของนักเรี ยนในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัด
ระเบียบแถว ก่อนการใช้จริ ง เพืHอสร้างการมีส่วนร่ วมและให้มีมุมมองด้านการประเมินผลสําเร็ จของ
งานทั,งจากภายในและภายนอกโรงเรี ยน เป็ นการผนึกกําลังให้เข้มแข็งในการร่ วมกันสร้างวินยั ให้เกิด
ขึ,นกับนักเรี ยนอย่างยังH ยืน
7.3.2 การติดตามประเมินผลระหว่างดําเนินการ โดยจัดให้มีการประเมินผล /
สัมภาษณ์ผลการปฏิบตั ิงานเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนตามโครงการ/กิจกรรมการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
ใน 2 ระดับ ดังนี,
1) กระประเมินผลในระดับโครงการ/กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เช่น ร้อยละ
ของโครงการ/กิจกรรมทีHปฏิบตั ิได้ตามแผนทีHกาํ หนดไว้ ร้อยละของครู ทีHบูรณาการการเสริ มสร้างวินยั
ในการจัดการเรี ยนการสอน จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีHเป็ นไปตามแผน เป็ นต้น
2) การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน โดยนําผลของระดับโครงการ/
กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั มาใช้ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน นําวินยั เป้าหมายคือ การแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว มาใช้เป็ นเป้าหมายในการประเมินผล
7.3.3 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพืHอนําไปปรับปรุ ง และพัฒนาการเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี,
1) การทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนา โดยการนําผลจากการนิเทศ ติดตาม
ประเมิน มาใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาดําเนินการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ทั,งในระหว่างการดําเนินงาน
และหลังการดําเนินงาน การกําหนดเป้าหมายและตัวบ่งชี,ความสําเร็ จของการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครืH องมือทีHใช้ในการติดตามผล
3) การจัดประชุมเพืHอสะท้อนผลจากการดําเนินการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
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ประเมิน วิเคราะห์ถึงปั ญหา สาเหตุ จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลเพิHมขึ,นอย่างต่อเนืHอง
7.3.4 การประเมินหลังการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ตนเองของนักเรี ยน ดังนี,
1) ความมีวนิ ยั ตนเองของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความ
รับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
2) ความพึงพอใจของนักเรี ยน
3) ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
4) ความพึงพอใจของครู
5) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน
7.3.5 สรุ ปผลการประเมินการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั และหลังจากการใช้
รู ปแบบแล้ว นําข้อมูลผลการประเมินมาสรุ ปเป็ นสารสนเทศของโรงเรี ยน หลังจากนั,นจึงนําเสนอต่อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน สํานักงานเขตพื,นทีHการศึกษา
และเผยแพร่ ผลการดําเนินงานแก่ผเู ้ กีHยวข้องและสาธารณชนต่อไป
7.4 บทบาทครู ในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลักสู ตรการศึกษาขั,นพื,นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 92) ซึH งได้กล่าวว่า บทบาท
ของครู ในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม หมายถึง พฤติกรรมทีHครู แสดงออกในส่ วนทีHเกีHยวข้องหน้าทีH
ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั ิตนของครู ทีHควรให้การสนับสนุน และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ซึH งมีท, งั หมด 3 ด้าน คือ
7.4.1 ด้านการอบรมสังH สอน หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ เพืHอให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนา โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การทีHครู ได้จดั การเรี ยนรู ้ทีHหลากหลาย
และได้รับประสบการณ์ตรง หรื อการใช้บทบาทสมมติ การบอก การแนะนํา การสังH สอน โดยครู เป็ นผู ้
แสดง นักเรี ยนเป็ นผูฟ้ ัง การใช้วธิ ีการสอนแบบบูรณาการทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การเสริ มแรง โดย
การให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย สร้างแรงจูงใจ จัดการเรี ยนการสอนเพืHอปรับเปลีHยนนิสยั จาก จุดด้อยเป็ น
จุดเด่น จากวิกฤติให้เป็ นโอกาสแก่ผเู ้ รี ยน การส่ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้ ตระหนักใน
บทบาทของผูเ้ รี ยนทีHจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
7.4.2 ด้านการเป็ นแบบอย่าง หมายถึง การทีHครู จะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แม่แบบเป็ นครู ตน้ แบบและเป็ นแบบอย่างทีHดีแก่นกั เรี ยนทั,งทางด้าน กาย วาจา ใจ อันเป็ นแบบแผนทีH
ดีงามทีHจะก่อให้เกิดคุณลักษณะทีHพึงประสงค์
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7.4.3 ด้านการติดตามผล หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรม ของนักเรี ยน
หลังจากทีHได้อบรมสังH สอน และการเห็นแบบอย่างทีHดีแล้ว โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก
และการประเมินผลผูเ้ รี ยน เพืHอสร้างพฤติกรรมทีHเป็ นแบบอย่างทีHดี และเป็ นการสร้างพื,นฐานให้เกิด
การเปลีHยนแปลงพฤติกรรมในทางทีHดีข, ึน
7.5 แนวคิดในการพัฒนาขั,นตอนการประเมินผล (Evaluation) ทีHได้จากการวิเคราะห์
ของผูว้ จิ ยั เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) ดังแสดงใน
ภาพทีH 3.18
กําหนดวิธีการประเมิน

ดําเนินการประเมินผล

สรุ ปผลการประเมิน

ข้อมูลย้อนกลับเพือH ปรับปรุ งและพัฒนา

ภาพทีH 3.18 แนวคิดของผูว้ จิ ยั เพืHอนําไปสู่ การสร้างรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation)
จากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารทีHเกีHยวข้องและแนวคิดของผูว้ จิ ยั มาปรับประยุกต์ใช้
กําหนดโครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา ได้โครงสร้างขององค์ประกอบรู ปแบบ ขั,นตอนทีH 4 ได้แก่ การประเมินผล (Evaluation)
นําเสนอเป็ นภาพ ดังแสดงในภาพทีH 3.19

ภาพทีH 3.19 โครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation)
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8. โครงสร้ างของรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองทีม$ คี วามสมบูรณ์
8.1 โครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองในภาพรวมทีHสมบูรณ์
จากโครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ตนเองทีHมีองค์ประกอบสําคัญ 4ขั,นตอน
ได้แก่ 1) ความตระหนัก 2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ 4) การประเมินผล โดยได้นาํ
องค์ประกอบแต่ละขั,นตอนมาเชืHอมโยงเข้าด้วยกัน เป็ นรู ปแบบทีHมีความสมบูรณ์ และมีความสัมพันธ์
ต่อเนืHองเป็ นหนึHงเดียว โดยมีหลักการสําคัญของการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนืHอง ทีHจะต้อง
ดําเนินการไปพร้อมกัน คือ ระดับชัMนเรียน ได้แก่ การบูรณาการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ระดับโรงเรียน/ทุกระดับชัMน ได้แก่ โครงการ/
กิจกรรมการจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา การจัดการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นโยบายทีH
โรงเรี ยนกําหนด ระดับครอบครัว ชุมชน ได้แก่ ความร่ วมมือของผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ีHมีส่วน
เกีHยวข้อง ทีHจะส่ งผลร่ วมกันต่อการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ในภาพรวมเรี ยกว่า “รู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นํา
รู ปแบบไปใช้แก้ปัญหาและเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี 3 ด้าน คือ การ
แสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว ตามวัตถุประสงค์ทีHกาํ หนด โครงสร้างของ
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองทีHมีความ สมบูรณ์ อธิบายเป็ นภาพได้ ดังแสดงในภาพทีH 3.20

ภาพทีH 3.20 โครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองทีHมีความสมบูรณ์
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8.2 ขั,นตอนและรายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
จากโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองทีHมีองค์ประกอบครบถ้วน
สมบูรณ์ มอบให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ แล้วจึง
ดําเนินการปรับปรุ งขั,นตอนและรายละเอียดของรู ปแบบตามคําแนะนํา ดังแสดงในภาพทีH 3.21 - 3.24
ขัMนตอนที$ 1 ความตระหนัก (Awareness)
จุดเริH มต้น
• ประชุมสร้างความ

เข้าใจเกีHยวกับวินยั
กําหนดเป้าประสงค์/
สภาพปัญหา
• ระดมสมองกําหนด

ปัญหาวินยั นักเรี ยน

ครู บุคลากร
นักเรี ยน
ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

• แต่งตั,งคณะทํางาน / มอบหมายงาน

นําความรู ้สู่การปฏิบตั ิ

ไม่เหมาะสม

• วางแผนแนวทางแก้ปัญหา

ระดับโรงเรี ยน
Ø ระดับเครื อข่ายความร่ วมมือ
• แลกเปลียH นเรี ยนรู ้ / PLC
Ø

• เลือกแนวทางในการตัดสิ นใจ

ตรวจสอบและทบทวน

เหมาะสมและเป็ นไปได้

ไปสู่ ข,นั ตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ

ภาพทีH 3.21 ขั,นตอนและรายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก (Awareness)
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ขัMนตอนที$ 2 การบริหารจัดการ (Management)
จากขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก
• ครู บุคลากร

กําหนดทรัพยากร

การดําเนินการ

• การจัดการเรี ยนการสอน
• นักเรี ยน

ครู บุคลากร

พัฒนาครู บุคลากร
แลกเปลียH นเรี ยนรู ้ / PLC

การจัดการ
เรี ยนการสอน

การจัดการเรี ยนการสอนทีเH น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา
การสอนแบบบูรณาการ

นักเรี ยน
สภาพแวดล้อม

ชี,แจงการจัดการเรี ยนการสอน
จัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั
บรรยากาศ
สิH งแวดล้อม

• การบูรณาการการเรี ยนการสอนทุกกลุม
่ สาระ

รู ปแบบการปฏิบตั ิ

• การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
• การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา

• การจัดทําโครงงานเพือ
H เสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน

ไม่เหมาะสม

• กัลยาณมิตร / ดูแลสนับสนุนใกล้ชด
ิ

ตรวจสอบและทบทวน

เหมาะสมและเป็ นไปได้

ไปสู่ ข,นั ตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ

ภาพทีH 3.22 ขั,นตอนและรายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management)
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ขัMนตอนที$ 3 การลงมื อปฏิบตั ิ (Action)
จากขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ
• ครู บุคลากร

เตรี ยมความพร้อม

• กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
• นักเรี ยน
• บรรยากาศและสิH งแวดล้อม

การบูรณาการสอน

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

กิจกรรมไตรสิ กขา

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

โครงงานเสริ มสร้างวินยั

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

ร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ

AAR (After Action Review)
ประเมินผล

• ก่อนการเสริ มสร้างวินยั
• ระหว่างการเสริ มสร้างวินยั
• หลังการเสริ มสร้างวินยั

ปรับปรุ งและพัฒนา

• ระหว่างภาคเรี ยน / ปลายภาคเรี ยน
• AAR (After Action Review)

สรุ ปผลการปฏิบตั ิ

ไปสู่ ข,นั ตอนทีH 4 การประเมินผล

ภาพทีH 3.23 ขั,นตอนและรายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action)
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ขัMนตอนที$ 4 การประเมินผล (Evaluation)
จากขั,นตอนทีH 3 การปฏิบตั ิ
• ก่อนดําเนินการ

กําหนดวิธีการประเมิน

ดําเนินการประเมินผล

ปรับปรุ งและพัฒนา

• ระหว่างดําเนินการ
• หลังดําเนินการ

การแสดงความเคารพ

ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
ประเมินผลระดับโครงการ / กิจกรรม
ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน

ความรับผิดชอบ

ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
ประเมินผลระดับโครงการ / กิจกรรม
ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน

การจัดระเบียบแถว

ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
ประเมินผลระดับโครงการ / กิจกรรม
ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน
• สรุ ปผลระหว่างภาคเรี ยน
• สรุ ปผลปลายภาคเรี ยน

สรุ ปผลการประเมิน

• กัลยาณมิตรนิเทศ
• AAR (After Action Review

ข้อมูลย้อนกลับเพืHอปรับปรุ ง

ไปสู่ ข,นั ตอนทีH 1 ความตระหนัก
เพือH การปรับปรุ งหรื อพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนืHอง

ภาพทีH 3.24 ขั,นตอนและรายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation)
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9. รายละเอียดของรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา จากภาพที$ 3.21 - 3.24 แต่ ละขัMนตอนมีคาํ อธิบาย ดังนีM
9.1 รายละเอียดในการใช้ รูปแบบ ขัMนตอนที$ 1 ความตระหนัก (Awareness)
9.1.1 กําหนดเป้าประสงค์ / สภาพปั ญหา ของวินยั นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ดําเนินการ ดังนี,
1) ประชุมเพืHอสร้างความเข้าใจเชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกีHยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีความตระหนัก เข้าใจ และเห็นความสําคัญใน
กระบวนการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน เพืHอสร้างลักษณะนิสยั ทีHพึงประสงค์ให้เป็ นคนมีระเบียบ วินยั
เคารพกฎหมาย กฎกติกาของสังคม และเคารพสิ ทธิของผูอ้ ืHน เป็ นเยาวชนไทยทีHเติบโตเป็ นคนไทยทีH
สมบูรณ์มีคุณภาพ หัวข้อในการประชุมประกอบด้วย
1.1) สภาพปั ญหาของการไม่มีวนิ ยั ในปั จจุบนั
1.2) ความสําคัญของการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน
1.3) ความสําคัญของกระบวนการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
1.4) ปั จจัยทีHส่งผลต่อการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน
1.5) ผลทีHเกิดจากการมีวนิ ยั ในตนเอง
1.6) การอภิปรายแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้
2) ประชุมเพืHอระดมสมองในการกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยนทีHจาํ เป็ นต้อง
ร่ วมกันแก้ไข โดยร่ วมกันนําเสนอปั ญหาด้านวินยั ทีHตอ้ งการพัฒนา พฤติกรรมทีHพึงประสงค์ และ
พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงค์ ทั,งทีHเกิดขึ,นภายในโรงเรี ยน ภายนอกโรงเรี ยน และทีHบา้ น ตลอดจนปัญหา
อุปสรรค ปั จจัยภายใน ภายนอก ทีHเสริ มการสร้างวินยั เพืHอให้ทุกฝ่ ายได้ร่วมกันหาจุดร่ วมของปั ญหา
ด้านวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ซึH งผลจากการระดมสมองวินยั ทีHควรเสริ มสร้างในโรงเรี ยน มี 3 ด้าน
คือ
2.1) การแสดงความเคารพ
2.2) ความรับผิดชอบ
2.3) การจัดระเบียบแถว
9.1.2 นําความรู ้สู่การปฏิบตั ิ ดําเนินการ ดังนี,
1) แต่งตั,งคณะทํางาน
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1.1) ประชุมครู ประจําชั,น ครู ประจําวิชา บุคลากรทีHเกีHยวข้องเพืHอระดม
สมองในการขับเคลืHอนรู ปแบบในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
1.2) แต่งตั,งคณะทํางานมอบหมายงาน ความรับผิดชอบในการวางแผน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน จัดทําโครงการ/กิจกรรม การดําเนินการลงมือปฏิบตั ิ การประเมินผล
และการปรับปรุ งแผนจนบรรลุเป้าหมายทีHกาํ หนดไว้
2) วางแผนแนวทางแก้ปัญหา
2.1) ระดับโรงเรี ยน
คณะทํางานผูร้ ับผิดชอบร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยภายใน ได้แก่
จุดแข็ง (ปั จจัยทีHส่งเสริ มการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว) และ
จุดอ่อน หรื อข้อด้อยของโรงเรี ยน รวมทั,งวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส (สภาพ
ภายนอกทีHเอื,อให้โรงเรี ยนสามารถเสริ มสร้างวินยั ให้กบั นักเรี ยน เช่น ผูป้ กครองต้องการให้ลูกหลานมี
วินยั โรงเรี ยนจึงควรให้การปลูกฝัง เป็ นต้น) และสภาพภายนอกทีHเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานของโรงเรี ยน
เช่น ปั ญหาของชุมชน/นักเรี ยน ควรมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ เป็ นต้น รวมทั,งพิจารณาทบทวน วิสยั ทัศน์
ปรัชญาต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เพืHอให้โรงเรี ยนได้ทราบถึงปั จจัยต่าง ๆ ทีHส่งผลต่อการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
รอบด้านอย่างแท้จริ ง และเลือกใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งของโรงเรี ยน จากผลการประชุม
ได้กาํ หนดหัวข้อในการนําไปวางแผนลงสู่ ปฏิบตั ิ ดังนี,
2.1.1) พฤติกรรมวินยั ด้าน การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว ทีHตอ้ งให้เกิดขึ,นกับนักเรี ยน และพฤติกรรมวินยั ทีHเป็ นปั ญหาทีHไม่ควรให้เกิดขึ,นกับ
นักเรี ยน
2.1.2) การจัดการเรี ยนการสอน
2.1.3) โครงการ/กิจกรรม
2.1.4) วิธีการวัดและประเมินผล
2.1.5) นโยบายและ/หรื อข้อตกลงร่ วมกัน
2.2) ระดับเครื อข่ายความร่ วมมือ
ประชุม ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูม้ ีส่วน
เกีHยวข้อง ในเรืH องต่อไปนี,
2.2.1) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการ
เสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยน
2.2.2) สนับสนุนการดําเนินงานเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
2.2.3) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
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3) แลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ / PLC
โรงเรี ยนใช้หลักการของ PLC (Professional Learning Community) ใน
การแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้เพืHอสร้างองค์กรในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผลทีHได้แยกเป็ นระดับ ดังนี,
3.1) ระดับนักเรี ยน นักเรี ยนจะได้รับการส่ งเสริ มและร่ วมมือให้เกิดการ
เรี ยนรู ้จากครู และเพืHอนนักเรี ยนทีHทาํ กิจกรรมร่ วมกัน ได้รับการพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมวินยั ใน
ตนเองทีHสาํ คัญ 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
3.2) ระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพ ได้แก่ ครู ผูบ้ ริ หาร ทุกคนในโรงเรี ยน
ร่ วมกันพิจารณาทบทวนนโยบาย การปฏิบตั ิ และกระบวนการของการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน มีการปรับปรุ งแก้ไขเพืHอให้สามารถเสริ มสร้างวินยั แก่นกั เรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิผล ภายใต้
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทํางานทีHเป็ นกัลยาณมิตรทีHดีต่อกันของทุกฝ่ าย
3.3) ระดับเครื อข่ายความร่ วมมือ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูม้ ีส่วนเกีHยวข้องให้การดูแล แนะนํา สนับสนุน ครู และผูบ้ ริ หาร เป็ นการเชืHอมโยงแนวทาง
ในการปฏิบตั ิเสริ มสร้างวินยั ให้แก่บุตรหลานทั,งทีHบา้ น และทีHโรงเรี ยน ให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ความหมาย
4) เลือกแนวทางในการตัดสิ นใจ
ร่ วมกันสรุ ป และตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการดําเนินการทีHเหมาะสม
มีความเป็ นไปได้ทีHจะแก้ปัญหาวินยั ของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ
และการจัดระเบียบแถว และลงมือปฏิบตั ิ
9.1.3 ตรวจสอบและทบทวนแนวปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
1) ครู /ผูร้ ับผิดชอบ ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
2) นําแนวทางการปฏิบตั ิทีHได้ตรวจสอบและทบทวนแล้วไปใช้ในขั,นตอน
ทีH 2 ต่อไป
กระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก (Awareness) รายละเอียดดังแสดง
ในตารางทีH 3.2
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ตารางทีH 3.2 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก (Awareness)
ประเด็นทีต$ ้ องการ
กําหนดเป้าประสงค์
/สภาพปัญหา

การดําเนินการ
หัวข้ อกิจกรรม
กิจกรรม
บรรยายสร้างความ
จัดประชุม ผูบ้ ริ หาร
เข้าใจเกีHยวกับการ
คณะครู นักเรี ยน
เสริ มสร้างวินยั ใน
ผูป้ กครอง และ คณะ
ตนเองของนักเรี ยนใน กรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ยน
โดยผูบ้ ริ หารเป็ นผู ้
บรรยายเนื,อหาความ
สําคัญของการมีวนิ ยั
ของนักเรี ยนและการ
รณรงค์การมีวนิ ยั
ระดมสมองกําหนด
- แบ่งกลุ่มตามภาระ
ปัญหาวินยั นักเรี ยน
หน้าทีHความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิการ “ค้นหาวินยั
ทีHใกล้เคียงกัน คือ
เป้าหมาย/วินยั ทีHเป็ นอัต
กลุ่มครู ผูบ้ ริ หาร
ลักษณ์ของโรงเรี ยน”
กลุ่มผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษา กลุ่มนักเรี ยน
แกนนํา/สภานักเรี ยน
- วิเคราะห์ปัญหา หรื อ
พฤติกรรมทีHไม่
ต้องการให้เกิดขึ,นใน
โรงเรี ยน ภายนอก
โรงเรี ยนและทีHบา้ น
- วิเคราะห์หาพฤติกรรม
ทีHตอ้ งการเห็นใน
โรงเรี ยน ทีHบา้ น
- จัดกลุ่มพฤติกรรมทีH
เกีHยวข้องกับวินยั
- จัดลําดับความสําคัญ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
โอกาส และอุปสรรค
ร่ วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง
การเสริ มสร้างวินยั การ จุดอ่อน โอกาส และ
แสดง ความเคารพ
อุปสรรคการเสริ มสร้าง
ความรับ ผิดชอบ และ วินยั ด้านการแสดงความ
การจัด ระเบียบแถว
เคารพ ความรับผิดชอบ
และการจัดระเบียบแถว

สื$ อ
- PowerPoint
- วิดีทศั น์เกีHยวกับการ
รณรงค์การมีวนิ ยั

ผลทีไ$ ด้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรู ้และ
เข้าใจ เกีHยวกับ
กระบวนการ
เสริ มสร้างวินยั มีความ
ตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการมี
วินยั ของนักเรี ยน

- ใบงานทีH 1 วิเคราะห์ 1. ผูข้ า้ ร่ วมประชุม
ปั ญหา หรื อ
สามารถกําหนดวินยั
พฤติกรรมทีHเป็ น
เป้าหมายทีHเป็ น
ปั ญหา
อัตลักษณ์ของ
- ใบงานทีH 2
โรงเรี ยนและระบุ
วิเคราะห์หาพฤติกรรม พฤติกรรมบ่งชี,ได้
ทีHตอ้ งการเห็น
2. ได้วนิ ยั นักเรี ยนทีH
ต้องการเสริ มสร้าง
3 ด้าน คือ การแสดง
ความเคารพ ความรับ
ผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว

ใบงานวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการเสริ ม
สร้างวินยั ด้านการแสดง
ความเคารพ ความรับ
ผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
สามารถ ระบุจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค การเสริ มสร้าง
วินยั วินยั ด้านการแสดง
ความเคารพ ความ
รับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว
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ตารางทีH 3.2 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 1 ความตระหนัก (Awareness) (ต่อ)
ประเด็นทีต$ ้ องการ
นําความรู ้สู่การ
ปฏิบตั ิ

ตรวจสอบและ
ทบทวน

การดําเนินการ
หัวข้ อกิจกรรม
กิจกรรม
แต่งตั,งคณะทํางาน/
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
มอบหมายงาน
กลุ่มผูบ้ ริ หาร ครู กลุ่ม
- ระดับโรงเรี ยน
ผูป้ กครอง และคณะ
- ระดับเครื อข่ายความ กรรมการสถานศึกษา
ร่ วมมือ
กลุ่มนักเรี ยน แกนนํา/
สภานักเรี ยน ร่ วมเสนอ
ตัวแทนกลุ่มเป็ นคณะ
ทํางานระดับโรงเรี ยน
และระดับกลุ่มครื อข่าย
ความร่ วมมือ
แนวทางการเสริ มสร้าง คณะทํางานแต่ละระดับ
วินยั ด้านการแสดงความ ประกอบด้วยกลุ่มครู
เคารพ ความรับผิดชอบ กลุ่มนักเรี ยน และกลุ่ม
และการจัดระเบียบแถว เครื อข่าย วางแผน
ดําเนินการเสริ มสร้าง
วินยั โดยนําปัญหาจาก
ใบงานวิเคราะห์ปัญหา
พฤติกรรมบ่งชี, มาเลือก
จัดทําแผนดําเนินการ
เสริ มสร้างวินยั ตัวแทน
กลุ่มนําเสนอผังความคิด
(Mind Map) ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมร่ วมแสดงความ
คิดเห็น/วิพากษ์
ความเป็ นไปได้และ
คณะทํางานร่ วมทบทวน
ความเหมาะสมของ
ตรวจสอบแก้ไขแนวทาง
แนวทางเสริ มสร้างวินยั การเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน นักเรี ยนโดยการแลก
เปลีHยนเรี ยนรู ้ ความ
เป็ นไปได้และ ความ
เหมาะสม

เลือกแนวทางในการ
ตัดสิ นใจ

คณะทํางานร่ วม
ตัดสิ นใจเลือกแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ

สื$ อ
ใบงาน เสนอรายชืHอ
ตัวแทนกลุ่มเป็ นคณะ
ทํางาน ระดับโรงเรี ยน
ระดับ กลุ่มเครื อข่าย
ความร่ วมมือ

ใบงาน แผนดําเนินการ
เสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน

ใบงานวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้และความ
เหมาะสมของแนวทาง
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนด้านการ
แสดงความเคารพ ความ
รับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว

ผลทีไ$ ด้
คณะทํางาน
- ระดับ โรงเรี ยน
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู
สภานักเรี ยน /กลุ่ม
นักเรี ยนแกนนํา
- ระดับเครื อข่ายความ
ร่ วมมือ ได้แก่
กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนผูป้ กครอง
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเข้าใจ
ถึง แนวทางการเสริ ม
สร้างวินยั นักเรี ยน ใน
3 แนวทาง คือ การ
สอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญแบบซิปปา การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามหลัก ไตรสิ กขา
การจัดทําโครง งาน
2. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
สามารถวางแผน
ดําเนินการเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยนได้

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
สามารถระบุขอ้ ทีHควร
แก้ไขปรับปรุ ง จากการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยน ด้านการ
แสดงความ เคารพ ความ
รับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว
ใบงาน นําเสนอแนวทาง ได้แนวทางการปฏิบตั ิทีH
ในการปฏิบตั ิ
ได้ตรวจสอบ และ
ทบทวนแก้ไขแล้ว
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9.2 รายละเอียดในการใช้ รูปแบบ ขัMนตอนที$ 2 การบริหารจัดการ (Management)
9.2.1 กําหนดทรัพยากร คือ การกําหนดปั จจัยนําเข้า ทีHส่งผลต่อการเสริ มสร้าง
วินยั ในโรงเรี ยน มีดงั นี,
1) ครู ผสู ้ อน ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ได้แก่
1.1) ครู ประจําชั,น
1.2) ครู ประจําวิชา
2) การจัดการเรี ยนการสอนทีHเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ได้แก่
2.1) การจัดการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.2) การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
2.3) การสอนแบบบูรณาการ
3) นักเรี ยน ได้แก่ ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3
โรงเรี ยนทรัพย์ทวีทุกคน
9.2.2 การดําเนินการในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ดังนี,
1) ครู บุคลากร เตรี ยมความพร้อม ดังนี,
1.1) พัฒนาครู และบุคลากร ดําเนินการดังนี,
1.1.1) ประชุมชี,แจง แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
1.1.2) จัดตั,งทีมงาน มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีHในส่ วนทีHเกีHยวข้อง
1.1.3) จัดให้มีการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
1.1.4) สนับสนุนให้ครู บุคลากร ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.1.5) เปิ ดโอกาสให้ครู ได้มีการแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู กนั เอง
1.1.6) เปิ ดโอกาสให้ครู ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผล
1.1.7) ปลูกจิตสํานึกการทํางานร่ วมกัน เพืHอสู่ เป้าหมายเดียวกัน
1.1.8) สนับสนุนให้ครู ได้รับข่าวสารและความรู ้จากสืH อต่าง ๆ
อย่างสมํHาเสมอ
1.2) แลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ สร้างองค์ความรู ้ โดยใช้หลักการของ PLC
(Professional Learning Community) โดยโรงเรี ยนได้กาํ หนดชัวH โมง PLC หลังเลิกเรี ยนวันละหนึHง
ชัวH โมงทุกวันเพืHอให้ครู ทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน ดังนี,
1.2.1) รวมกลุ่มครู ทีHมีปัญหา / ความต้องการเดียวกันในการแก้ไข
ปั ญหาพฤติกรรมทางด้านวินยั นักเรี ยน ได้แก่ กลุ่มครู ช่วงชั,นทีH 1 (ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1 - 3) กลุ่มครู
ช่วงชั,นทีH 2 (ชั,นประถมศึกษาปี ทีH 4 - 6) กลุ่มครู ช่วงชั,นทีH 3 ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 1 - 3)
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1.2.2) ค้นหาปั ญหา ความต้องการโดยร่ วมกันเสนอพฤติกรรมวินยั
ทีHเป็ นปั ญหา และต้องการแก้ไข จัดกลุ่มปั ญหา จัดลําดับความจําเป็ นเร่ งด่วน และเลือกพฤติกรรมวินยั
ทีHเป็ นปั ญหาโดยการพิจารณาร่ วมกัน
1.2.3) ร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเล่าเรืH องทีHเร้าพลัง
บอกเล่าประสบการณ์ทีHแก้ปัญหาได้สาํ เร็ จ ค้นหาตัวอย่าง รู ปแบบทีHประสบความสําเร็ จ และร่ วมกัน
ตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
1.2.4) ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา โดยออกแบบกิจกรรมตาม
วิธีการ/นวัตกรรมทีHกลุ่มเลือก และนําเสนอในภาพรวมของกลุ่มใหญ่ท, งั โรงเรี ยน เพืHอสรุ ปและเลือก
วิธีการทีHเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้มากทีHสุดในการแก้ปัญหาวินยั นักเรี ยน
1.2.5) แลกเปลีHยนเสนอแนะ โดยนําเสนอกิจกรรม รู ปแบบการจัด
การเรี ยนการสอนการแก้ปัญหาวินยั ให้ผทู ้ ีHมีประสบการณ์หรื อผูเ้ ชีHยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ ได้แก่ ศึกษา
นิเทศก์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอืHน
1.2.6) นําสู่ การปฏิบตั ิ สังเกตการสอน การจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยร่ วมกันนิเทศอย่างกัลยาณมิตร
1.2.7) สะท้อนผล โดยร่ วมกันสรุ ปผลการนํารู ปแบบ หรื อวิธีการ
โครงการ/กิจกรรมในการนําไปแก้ปัญหาวินยั นักเรี ยน อภิปรายผลแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทาง ในการ
พัฒนาต่อไป
2) การจัดการเรี ยนการสอน คือ รู ปแบบ / วิธีการ แนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอน ทีHโรงเรี ยนใช้ในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ดังนี,
2.1) การจัดการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้ครู จดั กระบวน
การเรี ยนรู ้ ดังนี,
2.1.1) ให้นกั เรี ยน มีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง
นักเรี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ บทบาทของครู ผสู ้ อนคือผูส้ นับสนุน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2.1.2) ให้ความสําคัญกับเนื,อหาวิชา ประสบการณ์เดิม ความหมาย
ต่อการเรี ยนรู ้ และความต้องการของนักเรี ยน
2.1.3) ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม การเรี ยนการสอน
นักเรี ยนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรี ยนหากได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
2.1.4) สร้างสัมพันธภาพทีHดีระหว่างนักเรี ยน ซึH งจะช่วยในการ
ปรับปรุ งการทํางาน การพัฒนาความเป็ นผูใ้ หญ่ ส่ งเสริ มการแลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ ฯลฯ
2.1.5) ครู ผสู ้ อน คือผูอ้ าํ นวยความสะดวกและเป็ นแหล่งความรู ้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สามารถช่วยเหลือนักเรี ยนโดยไม่มีเงืHอนไข
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2.1.6) เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมของ
ตนเองทีHแตกต่างออกไป เพืHอสร้างความมันH ใจและการควบคุมตนเองได้มากขึ,น
2.1.7) จัดประสบการณ์ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้หลาย ๆ ด้านพร้อม
กันไป
2.2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา ให้ครู ดาํ เนินการ
ดังนี,
2.2.1) ศึกษาหลักพุทธธรรม คือ ไตรสิ กขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา) เพืHอ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2.2.2) ให้การยกย่อง ชมเชย ครู ทีHพฒั นาจนเป็ นแบบอย่าง เพืHอเป็ น
แนวร่ วมหรื อแกนนํา
2.2.3) ร่ วมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรมพื,นฐานวิถีชีวติ ทีHเป็ นการ
ปฏิบตั ิบูรณาการทั,ง ศีล สมาธิ และปั ญญา ให้เหมาะสมกับนักเรี ยน และสภาพโดยรวมของโรงเรี ยน
2.2.4) กําหนดวิธีการวัด และประเมินผล พฤติกรรมตัวบ่งชี,ทีHพึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์ ช่วงเวลาของการประเมินผล ทั,งในระดับโครงการ/กิจกรรม และภาพรวม
ของโรงเรี ยน
2.2.5) ดูแลสนับสนุนใกล้ชิด มีความเป็ นกัลยาณมิตรทีHปรารถนาดี
ต่อการพัฒนานักเรี ยน และต่อการทํางาน
2.3) การสอนแบบบูรณาการ คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีHใช้
วิธีการสอนหลายวิธี จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการสอนเนื,อหาสาระทีHเชืHอมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึ กทักษะ
ต่าง ๆ ทีHหลากหลาย แนวทางการดําเนินการดังนี,
2.3.1) ให้ครู ศึกษาความสําคัญการบูรณาการ การจัดการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะองค์รวมด้วยรู ปแบบหรื อวิธีการทีHหลากหลาย
2.3.2) ให้ครู ได้ศึกษาลักษณะและรู ปแบบของการบูรณาการ เพืHอ
นํามาปรับใช้ในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
2.3.3) ให้ครู วางแผนจัดกิจกรรมบูรณาการด้านวินยั และกําหนด
ลักษณะของการวัดและประเมินผลทีHสอดคล้องกับวิธีการสอนแบบบูรณาการ
3) นักเรี ยน เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยน ดังนี,
3.1) ประชุมนักเรี ยน ชี,แจงแนวการจัดการเรี ยนการสอนเพืHอเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
3.2) แนะนําชี,แจงและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตระหนักและเห็นความสําคัญ
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ของการมีวนิ ยั ส่ งเสริ มสนับสนุน และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาํ เสนอกิจกรรม ได้ลงมือทํากิจกรรม
และจัดทําโครงงานทีHเสริ มสร้างวินยั ฯ ด้วยตนเอง
4) สภาพแวดล้อม
จัดบรรยากาศ และสิH งแวดล้อม ให้เอื,อต่อการเสริ มสร้างวินยั ทั,งทาง
กายภาพและจิตใจของครู บุคลากร และนักเรี ยนในโรงเรี ยน
9.2.3 รู ปแบบการปฏิบตั ิ คือ กลไก แนวทางหรื อวิธีการทีHทุกฝ่ ายร่ วมกันตัดสิ นใจ
เลือกนํามาใช้ในการเสริ มสร้างวินยั ในโรงเรี ยน ดังนี,
1) การบูรณาการ (Integrated) เข้ากับการเรี ยนการสอน ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ดําเนินการใน 2 แนวทาง ดังนี,
1.1) การสอนตรง (Direct teaching) คือ ให้ครู สอนเรืH องวินยั เกีHยวกับ
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว โดยตรงให้กบั นักเรี ยน
1.2) การบูรณาการลงในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ (Integration in
learning management process) เป็ นการเสริ มสร้างวินยั ให้กบั นักเรี ยนโดยครู ยงั สอนเนื,อหาปกติทวัH ไป
แต่สอดแทรกเรืH องวินยั ทั,งความรู ้ และการปฏิบตั ิจริ งทุกกลุ่มสาระ
2) การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) คือ การสอนทีH
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยให้ครู ดาํ เนินการ 7 ขั,นตอน ดังนี,
2.1) ขั,นทบทวนความรู ้เดิม
2.2) ขั,นแสวงหาความรู ้ใหม่
2.3) ขั,นการศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล / ความรู ้ใหม่ และเชืHอมโยง
ความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
2.4) ขั,นแลกเปลีHยนความรู ้ความเข้าใจกับกลุ่ม
2.5) ขั,นสรุ ปและจัดระเบียบความรู ้
2.6) ขั,นการแสดงผลงาน
2.7) ขั,นการประยุกต์ใช้ความรู ้
3) การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา ดําเนินการดังนี,
3.1) การเตรี ยมความพร้อม
3.1.1) การสร้างความตระหนัก
3.1.2) การจัดเตรี ยมสถานทีH/ห้องสําหรับปฏิบตั ิกิจกรรม
3.1.3) การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมให้เอื,อต่อการจัดกิจกรรม
3.1.4) การจัดเก็บข้อมูลและการจัดเตรี ยมสืH อต่าง ๆ ทีHเกีHยวข้อง
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3.2) การพัฒนาขั,นศีล
3.2.1) กิจกรรมประจําวัน
3.2.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์
3.2.3) กิจกรรมเสริ ม
3.3) การพัฒนาขั,นสมาธิ
3.3.1) กิจกรรมประจําวัน
3.3.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์
3.3.3) กิจกรรมเสริ ม
3.4) การพัฒนาขั,นปั ญญา
3.4.1) กิจกรรมประจําวัน
3.4.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์
3.4.3) กิจกรรมเสริ ม
4) การจัดทําโครงงานเพืHอเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน เป็ นโครงงานทีHเน้น
ให้นกั เรี ยนคิด เลือก ทํา นําเสนอ ในรู ปแบบของโครงงานกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทําให้เกิด การ
เรี ยนรู ้ถึงการมีวนิ ยั ในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
5) กัลยาณมิตร / ดูแลสนับสนุนใกล้ชิด แนวทางการดําเนินงาน คือ
5.1) การนิเทศติดตามด้วยกัลยาณมิตร
5.2) การมีปฏิสมั พันธ์ทีHดีต่อกัน บรรยากาศของการเคารพอ่อนน้อม
เมตตา กรุ ณาต่อกัน ทั,งครู ต่อนักเรี ยน นักเรี ยนต่อครู นักเรี ยนต่อนักเรี ยน และครู ต่อครู ดว้ ยกัน
9.2.4 ตรวจสอบและทบทวน
1) ครู /ผูร้ ับผิดชอบ ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
2) นําแนวทางการปฏิบตั ิทีHได้ตรวจสอบและทบทวนแล้วไปใช้ในขั,นตอน
ทีH 3 ต่อไป
กระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางทีH 3.3
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ตารางทีH 3.3 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management)
ประเด็นทีต$ ้ องการ
กําหนดทรัพยากร

การดําเนินการ

หัวข้ อกิจกรรม
วิเคราะห์ปัจจัยทีHส่งผล
ต่อการเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยนในโรงเรี ยน

แนวทางการเตรี ยม
ความพร้อมครู การ
จัดการเรี ยนการสอน
นักเรี ยน และสภาพ
แวดล้อมเพืHอเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน

การดําเนินการ
กิจกรรม
สื$ อ
- แบ่งกลุ่มครู ตามช่วง - ใบงานทีH 1 ให้แต่ละ
ชั,น คือ กลุ่มทีH 1 ชั,น
กลุ่มยกตัวอย่าง
ป.1-3 กลุ่มทีH 2 ชั,น
พฤติกรรมปั ญหาทีHพบ
ป.4-6 กลุ่มทีH 3 ชั,น
ในโรงเรี ยน
ม.1-3 ให้แต่ละกลุ่ม - ใบงานทีH 2 ให้แต่ละ
ยกตัวอย่างพฤติกรรม
กลุ่มสรุ ปสาเหตุและ
ของนักเรี ยนทีHไม่
ปั จจัยทีHส่งผลต่อการ
ต้องการให้เกิดขึ,นใน
เสริ มสร้างวินยั
โรงเรี ยน และนําเสนอ นักเรี ยนในโรงเรี ยน
ปั จจัยทีHส่งผลต่อการ - ร่ วมกันสรุ ปปั จจัยทีH
เสริ มสร้างวินยั ใน
ส่ งผลการเสริ มสร้าง
โรงเรี ยน
วินยั นักเรี ยนใน
โรงเรี ยน
พัฒนาครู บุคลากร
- PowerPoint
การจัดการเรี ยนการสอน - ใบงานทีH 1 หัวข้อเรืH อง
- โรงเรี ยนจัดหา เครืH อง
เกีHยวกับการเสริ มสร้าง
คอมพิวเตอร์สญ
ั ญาณ วินยั นักเรี ยนทีHตนเอง
อินเตอร์เนตให้ครู ทุก
ศึกษาค้นคว้า เช่น
ชั,นเรี ยนและทุกอาคาร กระบวนการจัดการ
เรี ยนเพืHอให้ครู ศึกษา
เรี ยนการสอน การทํา
ค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง
โครงงานวินยั ของ
อย่างต่อเนืHองลอดเวลา นักเรี ยน กิจกรรม
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ไตรสิ กขาทีHเสริ มสร้าง
อย่างน้อยเดือนละ 1
วินยั เป็ นต้น
ครั,ง เพืHอให้ความรู ้
- ใบงานทีH 2
เรืH องการจัดการเรี ยน
ยกตัวอย่างพฤติกรรม
การสอนแบบซิปปา
นักเรี ยนในด้านการ
การจัดกิจกรรมตาม
แสดงความเคารพ
หลักไตรสิ กขา การ
ความรับผิดชอบ และ
สอนแบบบูรณาการ
การจัดระเบียบแถว
การจัดทําโครงงาน
ทีHไม่พึงประสงค์หรื อ
วินยั โดยผูบ้ ริ หาร
ทีHตอ้ งการเห็นใน
กลุ่มงานวิชาการ
โรงเรี ยน วิเคราะห์หา
- แลกเปลีHยนเรี ยนรู ้
สาเหตุและแนวทาง
สร้างองค์ความรู ้ โดย
แก้ไข
ใช้หลักการของ PLC

ผลทีไ$ ด้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรู ้และ
เข้าใจปั จจัยทีHส่งผลต่อ
การเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยนในโรงเรี ยน คือ
ครู บุคลากร การจัดการ
เรี ยนการสอน และ
นักเรี ยน

1. ครู บุคลากรได้รับ
ความรู ้และสามารถ
พัฒนาตนเองในเรืH อง
วินยั ตามความต้องการ
2. ครู บุคลากรสามารถ
แก้ปัญหาวินยั นักเรี ยน
ด้านแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว
โดยใช้แนวทางของ
การจัดการเรี ยนการ
สอนแบบซิปปา
การบูรณาการสอน
การจัดกิจกรรม
ไตรสิ กขา การใช้
โครงงาน อย่างเป็ น
ระบบได้
3. นักเรี ยนสามารถทํา
โครงงานเสริ มสร้าง
วินยั ได้
4. โรงเรี ยนมีบรรยากาศ
สิH งแวดล้อมทีHเอื,อต่อ
การเสริ มสร้างวินยั
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ตารางทีH 3.3 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management) (ต่อ)
ประเด็นทีต$ ้ องการ
การดําเนินการ

หัวข้ อกิจกรรม

การดําเนินการ
กิจกรรม
สื$ อ
- กําหนดชัวH โมง PLC - วิดีทศั น์เกีHยวกับการมี
หลังเลิกเรี ยนวันละ
วินยั ในตนเองด้านการ
1 ชัวH โมง จัดกิจกรรม
แสดงความเคารพ
หมุนเวียนให้ครู ดงั นี,
ความรับผิดชอบ และ
- ให้ครู นาํ เสนอ
การจัดระเบียบแถว
พฤติกรรมทีHเป็ น
ปั ญหาในแต่ละวัน
จัดกลุ่มปั ญหา
ร่ วมกันวิเคราะห์หา
สาเหตุ แนวทางการ
แก้ไข โดยใช้แนว
ทางของการจัดการ
เรี ยนการสอน หลัก
ไตรสิ กขา โครงงาน
วินยั เช่น นักเรี ยน
ไม่ส่งการบ้าน มา
โรงเรี ยนสาย ใช้
วิธีการใดแก้ปัญหา
- นําเสนอรู ปแบบทีH
ประสบผลสําเร็ จใน
การเสริ มสร้างวินยั
- ร่ วมกันเสนอแนะ
กําหนดโครงการ
กิจกรรม วิธีการวัด
ประประเมินผล
ช่วงเวลาประเมิน
การทําแผนการสอน
แบบบูรณาการ เพืHอ
นําสู่ การปฏิบตั ิ
นักเรี ยน
- ประชุมชี,แจงนักเรี ยน
เรืH องการจัดการเรี ยน
การสอน กิจกรรมตาม
หลักไตรสิ กขา และ
การทําโครงงาน
เสริ มสร้างวินยั ตนเอง

ผลทีไ$ ด้
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ตารางทีH 3.3 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management) (ต่อ)
ประเด็นทีต$ ้ องการ
การดําเนินการ

หัวข้ อกิจกรรม

การดําเนินการ
กิจกรรม
สภาพแวดล้อม
- ครู บุคลากร นักเรี ยน
รวมกันตัดตกแต่งพุม่
ไม้ ปลูกต้นต้นไม้ ให้
สวยงามร่ มรืH น น่าอยู่
- ทําป้ายสัญลักษณ์
บริ เวณโดยรอบ เช่น
“ทําดีสาํ คัญกว่าทุก
สิH ง” “โรงเรี ยนวิถี
พุทธ” “ทนฺ โต เสฏฺโฐ
มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์
ผูฝ้ ึ กตนได้แล้ว เป็ นผู ้
ประเสริ ฐสุ ด” เป็ นต้น
- จัดเวรประจําวันมี
นักเรี ยน ครู รับผิดชอบ
ทําหน้าทีHดูแลความ
สะอาดเรี ยบร้อย
บริ เวณทีHรับผิดชอบ
- จัดเตรี ยมถังขยะแยก
ประเภทตามสี คือ สี
เขียว ขยะทีHเน่าเสี ยย่อย
สลายเร็ ว เช่นผักผลไม้
เศษอาหาร สี เหลือง
ขยะทีHนาํ มารี ไซเคิลได้
เช่น แก้ว กระดาษ สี
ฟ้า ขยะทีHยอ่ ยสลาย
ไม่ได้ ไม่เป็ นพิษ เช่น
โฟม พลาสติกห่อลูก
อม ถุงพลาสติก
- มอบสภานักเรี ยน
ตรวจสอบความ
สะอาดเรี ยบร้อยเวร
ประจําวัน ประกาศยก
ย่องชมเชยทุกวัน

สื$ อ

ผลทีไ$ ด้
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ตารางทีH 3.3 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 2 การบริ หารจัดการ (Management) (ต่อ)
ประเด็นทีต$ ้ องการ
รู ปแบบการปฏิบตั ิ

หัวข้ อกิจกรรม
วิธีการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน

การดําเนินการ
กิจกรรม
สื$ อ
ประชุมครู บุคลากร
PowerPoint
ทบทวนตรวจสอบ
วิธีการหรื อแนวทางทีH
ร่ วมกันตัดสิ นใจเลือก
นํามาใช้ในการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนได้แก่ การบูรณา
การสอน การจัดการเรี ยน
การสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญแบบซิปปา
กิจกรรมตามหลักไตร
สิ กขา การทําโครงงาน

ผลทีไ$ ด้
ได้วธิ ีการทีHเหมาะสมมี
ความเป็ นไปได้ในการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนด้านการ
แสดงความเคารพ ความ
รับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว 4 แนวทาง
คือ
1. การบูรณาการสอน
2. การจัดการเรี ยนการ
สอนแบบซิปปา
3. การจัดกิจกรรมตาม
หลักไตรสิ กขา
4. การจัดทําโครงงาน
ด้วยบรรยากาศของ
กัลยาณมิตร ในสภาพ
แวดล้อมทีHดี

9.3 รายละเอียดในการใช้ รูปแบบ ขัMนตอนที$ 3 การลงมือปฏิบัติ (Action)
9.3.1 เตรี ยมความพร้อม
1) ครู
1.1) วิเคราะห์หลักสู ตรเพืHอออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกีHยวกับวินยั
สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
1.2) ออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
1.3) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดยโมเดลซิ ปปา (CIPPA MODEL)
1.4) จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมวินยั ของนักเรี ยน และจัดหาสืH อต่าง ๆ ทีH
เกีHยวข้อง ได้แก่ ใบงาน กรณี ศึกษา/ตัวอย่าง
1.5) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนในการทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั
2) กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
2.1) กําหนดกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมประจําสัปดาห์ กิจกรรมเสริ ม
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ทีHเสริ มสร้างวินยั ตามหลักไตรสิ กขา ประกอบด้วย การพัฒนาขั,นศีล การพัฒนาขั,นสมาธิ การพัฒนาขั,น
ปั ญญา
2.2) กําหนดเครืH องมือในการประเมินพฤติกรรมวินยั ของครู นักเรี ยน
และผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา และผูม้ ีส่วนเกีHยวข้อง
2.3) กําหนดวิธีการวัดประเมินผล และติดตามผลในระดับโครงการ/
กิจกรรม และในภาพรวมของโรงเรี ยน
3) นักเรี ยน
3.1) ประชุมนักเรี ยนชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3
ชี,แจงสร้างความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวนิ ยั
3.2) ให้ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทําโครงงานเสริ มสร้าง
วินยั ด้วยตนเอง
4) บรรยากาศและสิH งแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมทีHเอื,อต่อการเสริ มสร้าง
วินยั ดังนี,
4.1) บรรยากาศ
4.1.1) สร้างบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น ความมีเมตตากรุ ณา
ต่อกัน ทั,งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
4.1.2) ให้การสนับสนุน ดูแลใกล้ชิด มีความเป็ นกัลยาณมิตรทีHดี
ต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน และต่องาน
4.1.3) การทํากิจกรรมให้ความสําคัญกับการร่ วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน
4.2) สิH งแวดล้อม
4.2.1) จัดทําโครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม จัดทําป้าย
สัญลักษณ์เตือนเรืH องวินยั และหลักธรรม เช่น คนดีสาํ คัญกว่าทุกสิH ง โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คุณธรรม 12 ประการ เป็ นต้น
4.2.2) ปลูกต้นไม้ สร้างความร่ มรืH นให้รู้สึกสงบ มีความสุ ข บริ เวณ
โรงเรี ยนโดยรอบ สะอาด ปลอดภัย
4.2.3) อาคารสถานทีH ห้องเรี ยน แข็งแรง ปลอดภัย มีหอ้ ง/สถานทีH
เพียงพอและเหมาะสมสําหรับปฏิบตั ิกิจกรรม
9.3.2 ร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมทีHเสริ มสร้างวินยั
3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว ทีHวางไว้ ดังนี,
1) การบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ครู ดาํ เนินการบูรณาการ
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(Integrated) เรืH องวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว เข้ากับการเรี ยน
การสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโมเดล
ซิ ปปา (CIPPA MODEL) ดังนี,
1.1) ขั,นนํา เป็ นขั,นแนะนําเริH มชั,นเรี ยน ให้ครู สอดแทรกคุณลักษณะ
ของการมีวนิ ยั เกีHยวกับการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว โดย
1.1.1) ครู พดู ถึงคุณลักษณะทีHพึงประสงค์เกีHยวกับการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
1.1.2) กระตุน้ การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน โดยใช้คาํ ถามให้
นักเรี ยนร่ วมกันตอบในชั,นเรี ยนว่า ข้อดีและข้อเสี ยของการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัด
ระเบียบแถว เช่น “ถ้านักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านจะมีผลดีหรื อได้ประโยชน์อะไร” “คนทีHไม่ต่อแถวซื, อ
อาหาร จะเกิดผลเสี ยอย่างไรบ้าง” “ถ้านักเรี ยนไม่ไหว้ครู เมืHอพบเจอ ดีหรื อไม่ เพราะเหตุใด” เป็ นต้น
1.1.3) ครู กล่าวชืHนชมนักเรี ยนทีHส่งงานตรงเวลา ส่ งการบ้านหรื อ
ภาระงานทีHมอบหมายไปครั,งก่อน และมีความรับผิดชอบ เพืHอเสริ มแรงบวก
1.2) ขั,นสอน เป็ นขั,นตอนของการให้นกั เรี ยนลงมือทํากิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ตอบสนองตัวชี,วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และสอดแทรกการเสริ มสร้างวินยั เข้าไปในกิจกรรม ได้แก่
1.2.1) ใช้กรณี ศึกษาหรื อตัวอย่าง โดยให้ครู นาํ สถานการณ์
เรืH องราว หรื อข่าวสารทีHเกีHยวข้องกับวินยั ให้นกั เรี ยนได้ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์
1.2.2) ทําชิ,นงานหรื อสร้างผลงาน โดยให้ครู กาํ หนดขอบเขตของ
งานให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ กําหนดการประเมินการเรี ยนรู ้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเกีHยวกับวินยั
ด้านต่าง ๆ
1.2.3) แสดงออกผ่านการปฏิบตั ิกิจกรรม ให้ครู ออกแบบกิจกรรม
ให้นกั เรี ยนได้แสดงออกพฤติกรรมและเกีHยวพันกับวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว เช่น กระบวนการกลุ่มทีHมีการแบ่งหน้าทีHความรับผิดชอบในการทํางาน สังเกต
พฤติกรรมการเข้าแถวซื, ออาหาร การไหว้ครู เป็ นต้น
1.3) ขั,นสรุ ป เป็ นขั,นตอนของการสรุ ปรวมองค์ความรู ้ หรื อทักษะทีH
นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ในคาบนั,น ๆ โดยในขั,นตอนนี,ให้ครู เน้นยํ,าถึงวินยั ทีHควรปฏิบตั ิ กล่าว
ชืHนชมและให้กาํ ลังใจนักเรี ยนในการมีวนิ ยั เพืHอให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิอย่างสมํHาเสมอ และการเสริ มแรง
จากครู และผูบ้ ริ หารเป็ นระยะ เพืHอให้พฤติกรรมทางด้านวินยั ยังคงอยู่ และพัฒนากลายเป็ นอุปนิสยั ทีH
ติดตัวนักเรี ยนตลอดไป
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา ได้แก่ การพัฒนาขั,นศีล
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การพัฒนาขั,นสมาธิ การพัฒนาขั,นปั ญญา ได้กาํ หนดกิจกรรมไว้ดงั นี,
2.1) การพัฒนาขั,นศีล
2.1.1) กิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมไหว้สวยรวยยิม, กิจกรรม
ไปมาลาไหว้ กิจกรรมเวรประจําวัน กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมจิตอาสาประจําวัน กิจกรรม
เดิน/เข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมชืHนชมคนทําดี กิจกรรมของหายแล้วได้คืน กิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั
กิจกรรมเดินเป็ นแถวเข้าห้องเรี ยน กิจกรรมสหกรณ์/ออมทรัพย์ในชั,นเรี ยน กิจกรรมเดินแถวไปโรง
อาหาร กิจกรรมเข้าแถวรับอาหารและเข้าแถวซื, อของ กิจกรรมพีHบริ การน้อง กิจกรรมล้างจานและทํา
ความสะอาดโรงอาหาร กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมเข้าแถวก่อนกลับบ้าน กิจกรรมเดินเป็ นแถว
กลับบ้าน
2.1.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมฝึ กศาสนพิธี กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสภา
นักเรี ยน กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตลาดนัดโรงเรี ยน
2.1.3) กิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กิจกรรมสร้างกฎกติการ่ วมกัน
กิจกรรมวันสําคัญ การใช้แรงเสริ ม รางวัลจูงใจ กิจกรรมทําบุญตักบาตร
2.2) การพัฒนาขั,นสมาธิ
2.2.1) กิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมนังH สมาธิก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมเสริ มสติปัญญาเกิด กิจกรรมสมาธิผา่ นบทเพลง กิจกรรมรู ้สึกตัวทุกชัวH โมง กิจกรรมไหว้พระ
สวดมนต์ประจําวัน กิจกรรมพิจารณาอาหาร
2.2.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมฝึ กสมาธิผา่ นงาน
ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมพบกันวันศุกร์สุดสัปดาห์
2.2.3) กิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
2.3) การพัฒนาขั,นปั ญญา
2.3.1) กิจกรรมประจําวันได้แก่ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมคุณธรรม
นําชีวติ กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว กิจกรรมการคิดอย่างมีเหตุผล กิจกรรมพีHสอนดูแลน้อง
2.3.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
สภานักเรี ยน
2.3.3) กิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรม
ฟังธรรมตามกาล กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
3) การจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน เป็ นโครงงานเชิงรุ กทีH
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ถึงวินยั ในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว ในรู ปแบบ
ของโครงงานกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ขั,นตอนมีดงั นี,
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3.1) แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามความสนใจ
3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา หรื อ
พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงค์ทีHเกีHยวข้องกับการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
3.3) จัดลําดับปั ญหาทีHสาํ คัญด่วนทีHสุด ทีHทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า ควร
รี บแก้ไข
3.4) ร่ วมกันหาสาเหตุของปั ญหา
3.5) กําหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานั,น ๆ
3.6) กําหนดชืHอโครงงานทีHชดั เจนเข้าใจง่าย
3.7) กําหนดวิธีแก้ไขปั ญหา หรื อวิธีดาํ เนินงานเพืHอไปสู่ เป้าหมายนั,น
4) AAR (After Action Review)
ให้ครู ผสู ้ อน/ผูร้ ับผิดชอบ ได้พดู คุย แลกเปลีHยนเรี ยนรู ้ เมืHอจบแต่ละ
กิจกรรมย่อย ในชัวH โมง PLC ทีHโรงเรี ยนได้กาํ หนดไว้หลังเลิกเรี ยน เพืHอปรับปรุ งการทํางานให้ดีข, ึน
9.3.3 ประเมินผล มีข, นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี,
การประเมินผล สามารถทําได้ทุกระยะ ทั,งก่อนเสริ มสร้างวินยั ในระหว่าง
เสริ มสร้างวินยั และหลังการเสริ มสร้างวินยั โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการ ดําเนินการประเมินผล
ดังนี,
1) การประเมินผลก่อนการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เพืHอศึกษาพฤติกรรม
ทางด้านวินยั ทีHเป็ นปั ญหา/ไม่พึงประสงค์ ข้อจํากัด และพื,นฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยน เพืHอเป็ นข้อมูล
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ตรงกับปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนาด้าน
วินยั ของนักเรี ยนได้ตรงประเด็นและมีประสิ ทธิภาพ
2) การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เป็ นการศึกษา
ความเหมาะสมและความต่อเนืHองของกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการสอน รวมถึงข้อจํากัดของนักเรี ยน
เพืHอเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ตรงกับปั ญหา และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นการติดตามความก้าวหน้าของการใช้รูปแบบกลไกการเสริ มสร้างวินยั เพืHอให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีHสอดแทรกเรืH องวินยั มีประสิ ทธิภาพ
3) การประเมินผลหลังการเสริ มสร้างวินยั ครู จะต้องประเมินผลพฤติกรรม
นักเรี ยนด้านวินยั ด้วยวิธีการทีHหลากหลายอย่างปกติและสมํHาเสมอ เช่น การซักถาม การสังเกต การ
ตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ,นงาน เป็ นต้น ซึH งในการประเมินนั,นนอกจาก
ผูส้ อนจะประเมินด้วยตนเองแล้ว จะต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมินตนเอง ประเมินเพืHอน และ
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมินด้วย เพืHอตรวจสอบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมทีHเกีHยวกับวินยั ได้มีการ
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เปลีHยนแปลงดีข, ึนมากน้อยเพียงใด ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุ ง และส่ งเสริ มวินยั ในด้านไหนด้วย
การร่ วมมือของทุกฝ่ าย
4) การประเมินผลระหว่างภาคเรี ยน / ปลายภาคเรี ยน เป็ นการประเมินผล
การมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระหว่างภาคหรื อปลายภาค เพืHอจะได้ทราบถึงวินยั ของนักเรี ยนในด้าน
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว และนําผลการประเมินไปเป็ นสารสนเทศ
ปรับปรุ งและพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนในโรงเรี ยนต่อไป
5) AAR (After Action Review) ให้ครู ผสู ้ อน/ผูร้ ับผิดชอบได้พดู คุย เรี ยนรู ้
เมืHอประเมินผลแต่ละครั,งเสร็ จสิ, น ในชัวH โมง PLC ทีHโรงเรี ยนได้กาํ หนดขึ,นหลังเลิกเรี ยน โดยการตั,ง
คําถามเพืHอสร้างองค์ความรู ้ เพืHอแก้ไข ปรับปรุ งการทํางานให้ดีข, ึน แก้ปัญหาวินยั ได้ตรงประเด็นทีHสุด
เหมาะสมทีHสุด เช่น สิH งทีHคาดกว่าจะได้รับจากการใช้รูปการเสริ มสร้างวินยั คืออะไร สิH งทีHเกิดขึ,นจริ ง คือ
อะไร ทําไมจึงไม่เป็ นไปตามทีHคาดหวัง สิH งทีHได้เรี ยนรู ้ และวิธีการลด/แก้ปัญหาทางด้านวินยั คือ อะไร
ทําอย่างไรบ้าง เป็ นต้น
9.3.4 สรุ ปผลการปฏิบตั ิ ภายหลังเสร็ จสิ, นการร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิเพืHอเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนแต่ละภาคเรี ยน/สิ, นปี การศึกษา ครู ผสู ้ อนเป็ นผูด้ าํ เนินการสรุ ปผลการปฏิบตั ิ
งานทุกขั,นตอน นําข้อมูลย้อนกลับไปวิเคราะห์เพืHอปรับปรุ งและพัฒนา และใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิวา่ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ทีHกาํ หนดไว้หรื อไม่ ตามรายละเอียดของขั,นตอนการประเมินผลใน
ขั,นตอนทีH 4
กระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางทีH 3.4
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ตารางทีH 3.4 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action)
ประเด็น
ทีต$ ้ องการ
หัวข้ อกิจกรรม
เตรี ยมความพร้อม
เตรี ยมความพร้อมก่อน
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

การดําเนินการ
กิจกรรม
สื$ อ
ประชุมครู บุคลากร
- PowerPoint
ทบทวนแนวทางการ
- แผนการจัดการเรี ยน
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง การสอน
ของนักเรี ยน ดังนี,
- โครงงานวินยั
- การบูรณาการสอนใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- การสอนแบบซิปปาทีH
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ให้ครู นาํ เสนอแผน
การสอน วิธีการสอน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ร่ วม กันวิพากษ์
- วิเคราะห์กิจกรรม
ไตรสิ กขา ประจําวัน
ประจําสัปดาห์ และ
กิจกรรมเสริ ม ซึHงใช้
เป็ นเครืH องมือในการ
ประเมินผลการเปลีHยน
แปลงพฤติกรรมวินยั
ของนักเรี ยน
- การกําหนดเครืH องมือ
และวิธีการประเมิน
พฤติกรรมวินยั
นักเรี ยน
- ครู ประจําชั,น/ประจํา
วิชาประชุมนักเรี ยนชี,
ทบทวนความรู ้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
จัดทําโครงงาน
เสริ มสร้างวินยั
สภาพแวดล้อม
- ประชุมครู นักเรี ยน
ร่ วมกันสํารวจตรวจ
สอบสภาพแวดล้อม
โรงเรี ยน ให้เอื,อต่อ
การเสริ มสร้างวินยั

ผลทีไ$ ด้
1. มีแผนการจัดการเรี ยน
สอนแบบซิปปาทีH
บูรณาการการ
เสริ มสร้างวินยั ในทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. มีกิจกรรมตามหลัก
ไตรสิ กขา ประจําวัน
ประจําสัปดาห์ และ
กิจกรรมเสริ ม ทีH
ประกอบด้วย การ
พัฒนาขั,นศีล ขั,นสมาธิ
ขั,นปั ญญา
3. มีเครืH องมือประเมินผล
การเปลีHยนแปลง
พฤติกรรมของ
นักเรี ยนในด้านการ
แสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว
ทั,งก่อน ระหว่าง และ
หลัง ในระดับชั,น และ
ระดับโรงเรี ยน
4. นักเรี ยนทําโครงงาน
การเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองได้
5. มีสภาพแวดล้อมทีHดี
เอื,อต่อการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน
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ตารางทีH 3.4 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ (Action) (ต่อ)
ประเด็น
ทีต$ ้ องการ
หัวข้ อกิจกรรม
ร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ การดําเนินการ
เสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยน
ด้านการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ
และการจัดระเบียบแถว
ตามแนวทางทีHกาํ หนด
- การบูรณาการสอน
- กิจกรรมไตรสิ กขา
- โครงงานเสริ มสร้าง
วินยั

ประเมินผล

การดําเนินการ
ประเมินผลวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยน
ด้านการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ
และการจัดระเบียบแถว
ตามแนวทางทีHกาํ หนด

การดําเนินการ
กิจกรรม
- ครู สอนเรืH องวินยั โดย
การบูรณาการเข้ากับ
การเรี ยนการสอนทีH
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ทั,งการสอนทางตรง
เช่น บอกความหมาย
ความสําคัญ ระบุ
พฤติกรรมย่อย ให้
นักเรี ยนยกตัวอย่าง
การกระทําทีHแสดงถึง
การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว
ครู กระตุน้ ผูเ้ รี ยนโดย
ใช้สืHอ คลิปวิดีโอจาก
Youtube ภาพข่าวเหตุ
การณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
และการบูรณาการลง
ในกระบวนการจัด
การเรี ยนรู ้แบบซิปปา
- จัดกิจกรรมไตรสิ กขา
ขั,นพัฒนาศีล สมาธิ
ปั ญญา ตามคู่มือการ
ใช้รูปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั 3 ด้าน ของ
โรงเรี ยน
- ร่ วมกันสรุ ปในชัวH โมง
PLC หลังเลิกเรี ยน
- ประเมินผลพฤติกรรม
นักเรี ยน 3 ด้าน ก่อน
เริH ม ระยะกลาง สิ, นสุ ด
กิจกรรม ในระดับชั,น
ระดับระหว่างภาค
เรี ยน/ปลายภาคเรี ยน
- ร่ วมกันแลกเปลีHยน
เรี ยนรู ้ในชัวH โมงPLC

สื$ อ
คู่มือการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ด้านการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว ของ
โรงเรี ยน

คู่มือการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ด้านการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว ของ
โรงเรี ยน

ผลทีไ$ ด้
ครู นักเรี ยน ได้
ดําเนินการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน ด้านการแสดง
ความเคารพ ความ
รับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถวตาม
แนวทางทีHโรงเรี ยน
กําหนด

โรงเรี ยนได้ผลการ
ประเมินด้านวินยั 3
ด้านทั,งในระดับชั,นและ
ระดับโรงเรี ยน เพืHอ
นําไปสรุ ปและพัฒนา
พฤติกรรมของนักเรี ยน
ต่อไป

151

9.4 รายละเอียดในการใช้ รูปแบบ ขัMนตอนที$ 4 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็ นการประเมินผลในด้านวินยั 3 ด้าน คือ
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว และความพึงพอใจของครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่ วมกันประเมิน ดําเนินการประเมิน ภายหลังจากสิ, นปี
การศึกษา จํานวน 2 ครั,ง คือ ปี การศึกษา 2560 และปี การศึกษา 2561 รายละเอียดของการประเมิน มีดงั นี,
9.4.1 การประเมินวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว เป็ นการประเมินการเปลีHยนแผลงพฤติกรรมวินยั ทีHเกิดขึ,นของนักเรี ยน ในทุกระดับ ดังนี,
1) ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนรายบุคคล เป็ นการประเมินพฤติกรรมทีH
นักเรี ยนแสดงออกเกีHยวกับวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
โดยครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็ นผูป้ ระเมิน
2) ประเมินผลระดับโครงการ/กิจกรรม เกีHยวกับการวินยั โดยครู ผสู ้ อน/
ผูร้ ับผิดชอบ เป็ นผูป้ ระเมิน และกําหนดตัวบ่งชี,ในการประเมิน เพืHอใช้ในการปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิงาน
ระดับความสําเร็ จของโครงการ/กิจกรรมการเสริ มสร้างวินยั ต่าง ๆ จะส่ งผลให้เกิดผลสําเร็ จในภาพรวม
ของโรงเรี ยน ตัวบ่งชี,สาํ คัญทีHใช้ในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ได้แก่
2.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายสําเร็ จตามเป้าหมาย
ทีHกาํ หนด
2.2) ร้อยละของครู ทีHบูรณาการเสริ มสร้างวินยั ในการจัดการเรี ยน
การสอนและในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.3) พฤติกรรมทีHพึงประสงค์ (ทีHกาํ หนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม)
เพิHมขึ,น
2.4) พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงค์ (ทีHกาํ หนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม)
ลดน้อยลง
3) ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน เป็ นการนําผลของโครงการ/กิจกรรม
มาใช้ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน โดยนําวินยั เป้าหมายของโรงเรี ยน คือ การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว มาใช้เป็ นเป้าหมายในการประเมินผล แล้วจึงกําหนดตัวบ่งชี,
ภาพรวมทีHสาํ คัญของโรงเรี ยน ได้แก่
3.1) มีกระบวนการขับเคลืHอนการพัฒนาวินยั ด้านการแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว ทั,งโรงเรี ยน
3.2) มีกลไกคณะทํางานและใช้โครงการ/กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เป็ น
เครืH องมือทีHทุกคนมีส่วนร่ วมในการลงมือปฏิบตั ิเพืHอพัฒนาโรงเรี ยน
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3.3) พฤติกรรมทีHพึงประสงค์ในโรงเรี ยนเพิHมขึ,น
3.4) พฤติกรรมทีHไม่พึงประสงค์ในโรงเรี ยนลดลง
3.5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวินยั ในโรงเรี ยนจากทุก
ภาคส่ วนทีHเกีHยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
3.6) มีองค์ความรู ้/นวัตกรรมการเสริ มสร้างวินยั และมีการบูรณาการกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ในชั,นเรี ยน
3.7) เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนอืHน
9.4.2 การสรุ ปผลการประเมิน ในรู ปแบบของกัลยาณมิตร และ AAR (After
Action Review) เป็ นการนําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง นําผล
การประเมินเป็ นข้อมูลย้อนกลับไปวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ทีHกาํ หนดไว้ ถ้าขอมูลทีHได้
ไม่สอดคล้อง ควรดําเนินการปรับปรุ งความตระหนักแนวทางการปฏิบตั ิ เพืHอนําไปใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
กระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation) รายละเอียดดังแสดง
ในตารางทีH 3.5
ตารางทีH 3.5 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation)
ประเด็นทีต$ ้ องการ

หัวข้ อกิจกรรม
กําหนดวิธีการประเมิน วิธีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
เสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนด้าน
การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว

การดําเนินการ
กิจกรรม
สื$ อ
- ประชุมครู แต่งตั,ง
- PowerPoint
คณะทํางานทําหน้าทีH - คู่มือการใช้รูปแบบ
นิเทศ ติดตาม แนะนํา การเสริ มสร้างวินยั ใน
ให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือ ตนเองด้านการแสดง
อย่างมีกลั ยาณมิตร
ความเคารพ ความ
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร รับผิดชอบ การจัด
หัวหน้างานวิชาการ
ระเบียบแถว ของ
หัวหน้างานกลุ่มสาระ โรงเรี ยน
การเรี ยนรู ้
- ร่ วมกันกําหนดวิธีการ
ประเมินผล คือ ก่อน
ดําเนินการ ระหว่าง
ดําเนินการ และหลัง
ดําเนินการ ด้วยวิธีการ
ประเมินตามคู่มือของ
โรงเรี ยน

ผลทีไ$ ด้
การประเมินผลมี 3 ระยะ
คือ ก่อนดําเนินการ
ระหว่างดําเนินการ และ
หลังดําเนินการ
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ตารางทีH 3.5 รายละเอียดของกระบวนการดําเนินการ ขั,นตอนทีH 4 การประเมินผล (Evaluation)(ต่อ)
ประเด็นทีต$ ้ องการ
ดําเนินการประเมิน

หัวข้ อกิจกรรม
แนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ความมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนด้านการ
แสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว

-

-

-

สรุ ปผลการประเมิน

สรุ ปผลเพืHอปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนา

-

-

การดําเนินการ
กิจกรรม
สื$ อ
ประเมินผลก่อน
- คู่มือการใช้รูปแบบ
ระหว่าง และหลัง
การเสริ มสร้างวินยั ใน
ดําเนินการ ด้วยวิธีการ ตนเองด้านการแสดง
ประเมินตามคู่มือของ ความเคารพ ความ
โรงเรี ยน ทั,งรายบุคคล รับผิดชอบ การจัด
โครงการ/กิจกรรม
ระเบียบแถว ของ
และภาพรวมของ
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
สรุ ปผลการประเมิน
เป็ นร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรม/
พฤติกรรม ทีHประสบ
ผลสําเร็ จหรื อไม่
ประสบผลสําเร็ จ
สรุ ปพฤติกรรมทีHพึง
ประสงค์/ไม่พึง
ประสงค์ทีHเพิHมขึ,นหรื อ
ลดน้อยลง
สรุ ปผลระหว่างภาค - PowerPoint
เรี ยนและปลายภาค - เอกสารสรุ ปผลการ
เรี ยน
ประเมินพฤติกรรม
ประเมินผลใน
โครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมของโรงเรี ยน ระดับชั,นเรี ยน ระดับ
ภาคเรี ยน/ปี การศึกษา

ผลทีไ$ ด้
การประเมินผลเป็ นไป
ตามแนวทางการ
ประเมินทีHกาํ หนด

ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเพืHอ
นําไปปรับปรุ งและ
พัฒนารู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ให้มี
ประสิ ทธิภาพเกิด
ประสิ ทธิผลมากยิงH ขึ,น

10. การตรวจสอบประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิจยั ครั,งนี, ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตรวจสอบประสิ ทธิภาพ รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยได้นาํ โครงสร้างของรู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองทีHมีข, นั ตอนครบถ้วนแล้วให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของโครงสร้าง ด้านเนื,อหา ด้านภาษา การนําไปปฏิบตั ิ และการใช้ประโยชน์ได้จริ ง
แล้วจึงดําเนินการปรับปรุ งรู ปแบบตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ ปรากฏว่าได้รูปแบบการเสริ มสร้าง
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วินยั ในตนเองทีHเหมาะสม รู ปแบบประกอบด้วยขั,นตอนทีHสาํ คัญ ได้แก่ 1) ความตระหนัก (Awareness)
2) การบริ หารจัดการ (Management) 3) การลงมือปฏิบตั ิ (Action) และ 4) การประเมินผล (Evaluation)
เป็ นรู ปแบบทีHมีองค์ประกอบสมบูรณ์ และเชืHอมโยงสัมพันธ์ต่อเนืHองกันเป็ นหนึHงเดียว เพืHอให้ส่งผล
ร่ วมกันในการเสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยนโดยภาพรวม เรี ยกว่า “รู ปแบบการเสริ มสร้าง วินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการกําหนดรายละเอียดของรู ปแบบให้เหมาะสมสําหรับนําไปใช้จริ ง และ
นํารู ปแบบทีHได้ปรับปรุ งรายละเอียดการใช้แล้ว ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม และความ
เป็ นไปได้ ครั,งทีH 2 โดยใช้แบบตรวจสอบมาตรประมาณค่าทีHผวู ้ จิ ยั สร้างขึ,น จํานวน 8 ข้อ ผลการตรวจ
พบว่า ความเหมาะอยูใ่ นระดับมาก ( X ≥ 4.39) และความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากทีHสุด ( X ≥ 4.52)
ซึH งมีค่าเฉลีHยทีHสูงพอจะนําไปใช้ในการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนของโรงเรี ยนทรัพย์ทวีตามวัตถุประสงค์
ต่อไป
11. การสร้ างเครื$ องมือทีใ$ ช้ ในการวิจยั
เครืH องมือทีHใช้ในการวิจยั ครั,งนี, มีท, งั สิ, น 8 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสํารวจความต้องการ
จําเป็ น จํานวน 3 ฉบับ แบบสังเกต จํานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามเพืHอตรวจสอบผลการใช้รูปแบบ
จํานวน 4 ฉบับ เป็ นชนิด มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ทีHผวู ้ จิ ยั สร้างเอง โดยกําหนดขั,นตอนในการสร้าง
ดังนี,
1. ศึกษาข้อมูลปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการจําเป็ น นิยามความต้องการจําเป็ นใน
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง สร้างแบบสํารวจความต้องการจําเป็ น ได้ขอ้ คําถาม
ทั,งสิ, นจํานวน 27 ข้อ จําแนกเป็ นฉบับทีH 1 จํานวน 7 ข้อ ฉบับทีH 2 จํานวน 10 ข้อ ฉบับทีH 3 จํานวน 10 ข้อ
ตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) โดยผูเ้ ชีHยวชาญ 5 คน ปรับปรุ งเครืH องมือตามคําแนะนําของผูเ้ ชีHยวชาญ
แล้วนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มอืHนทีHมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 90 คน ประกอบด้วย
นักเรี ยน จํานวน 30 คน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 30 คน และผูป้ กครอง จํานวน 30 คน
วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าความตรงเชิงเนื,อหาและค่าความเทีHยงเป็ นรายฉบับ ดังนี,
ฉบับทีH 1 แบบสํารวจความต้องการจําเป็ น ของนักเรี ยน จํานวน 7 ข้อ ตรวจสอบหา
ค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.85
ฉบับทีH 2 แบบสํารวจความต้องการจําเป็ น ของผูป้ กครอง จํานวน 10 ข้อ ตรวจสอบ
หาค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.88
ฉบับทีH 3 แบบสํารวจความต้องการจําเป็ น ของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 10 ข้อ ตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่า
เท่ากับ 0.87
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2. ศึกษางานวิจยั ทฤษฎี และรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน โดยใช้
หลักไตรสิ กขา ศึกษาแบบสอบถามการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนจากคู่มือการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั,นพื,นฐาน ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นิยามการพัฒนารู ปแบบ และความพึงพอใจการใช้รูปแบบ โดยนิยามเชิงปฏิบตั ิการ เพืHอเตรี ยมการร่ าง
ข้อคําถามของแบบสังเกต แบบสอบถาม ได้ขอ้ คําถามทั,งสิ, น จํานวน 114 ข้อ จําแนกเป็ น ฉบับทีH 4
แบบสังเกต จํานวน 48 ข้อ ฉบับทีH 5 แบบสอบถาม จํานวน 28 ข้อ ฉบับทีH 6 แบบสอบถาม จํานวน
15 ข้อ ฉบับทีH 7 แบบสอบถาม จํานวน 13 ข้อ ฉบับทีH 8 แบบสอบถาม จํานวน 10 ข้อ ให้ผเู ้ ชีHยวชาญ
จํานวน 5 คน ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ปรับปรุ งเครืH องมือตามคําแนะนําของผูเ้ ชีHยวชาญ นํา
เครืH องมือทีHปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มทีHมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 90 คน
ประกอบด้วย นักเรี ยน จํานวน 30 คน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 30 คน และผูป้ กครอง
จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาค่า ความเทีHยง (α) ได้ค่าความตรงเชิงเนื,อหาและค่าความเทีHยงของเครืH องมือ
แต่ละฉบับ ดังนี,
ฉบับทีH 4 แบบสังเกตผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้านวินยั ของนักเรี ยน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงความเคารพ
จํานวน 17 ข้อ ค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.98
ด้านความรับผิดชอบ จํานวน 17 ข้อ ค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α)
ได้ค่าเท่ากับ 0.95 และด้านการจัดระเบียบแถว จํานวน 14 ข้อ ค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.93
วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.95 ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ทั,งฉบับ ได้ค่าเท่ากับ
0.93 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) รวมทั,งฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.96 ซึH งค่าความความตรงและค่าความ
เทีHยงสู งพอทีHจะนําไปใช้เป็ นเครืH องมือในการวิจยั ได้
ฉบับทีH 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทีH 1 ความตระหนัก
จํานวน 7 ข้อ ค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.91
ด้านทีH 2 การบริ หารจัดการ จํานวน 7 ข้อ ค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง
(α) ได้ค่าเท่ากับ 0.89 ด้านทีH 3 การลงมือปฏิบตั ิ ค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์หาค่า
ความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.85 และด้านทีH 4 การประเมินผล จํานวน 7 ข้อ ค่าความตรง (IOC) ได้ค่า
เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.83 ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ทั,งฉบับ ได้
ค่าเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) รวมทั,งฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.87 ซึH งค่าความตรงและค่าความ
เทีHยงสู งพอทีHจะนําไปใช้เป็ นเครืH องมือในการวิจยั ได้
ฉบับทีH 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน จํานวน 15 ข้อ ตรวจสอบค่า
ความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.91 ซึH งค่าความตรงและ
ค่าความเทีHยงสู งพอทีHจะนําไปใช้เป็ นเครืH องมือในการวิจยั ได้
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ฉบับทีH 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง จํานวน 13 ข้อ ตรวจสอบค่า
ความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.90 ซึH งค่าความตรงและ
ค่าความเทีHยงสู งพอทีHจะนําไปใช้เป็ นเครืH องมือในการวิจยั ได้
ฉบับทีH 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 10 ข้อ
ตรวจสอบค่าความตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์หาค่าความเทีHยง (α) ได้ค่าเท่ากับ 0.83 ซึH ง
ค่าความตรงและค่าความเทีHยงสู งพอทีHจะนําไปใช้เป็ นเครืH องมือในการวิจยั ได้
ขัMนตอนที$ 3 การนํารู ปแบบไปใช้ และการตรวจสอบผลการใช้
1. การนํารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองไปใช้ ได้ดาํ เนินการดังนี,
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองทีHพฒั นาขึ,นนี, ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ หลักการ
ทฤษฎี วิธีการ และงานวิจยั ทีHเกีHยวข้อง จนได้องค์ประกอบทีHเป็ นแนวทางในการใช้ เพืHอแก้ปัญหาวินยั
ของนักเรี ยน ผูว้ จิ ยั ได้นาํ องค์ประกอบต่าง ๆ มาเรี ยบเรี ยง และยกร่ างขึ,นเป็ นโครงสร้างของรู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ซึH งในโครงสร้างดังทีHกล่าวแล้ว สามารถแบ่งออกเป็ นขั,นตอนสําคัญได้ 4 ขั,นตอน
คือ ความตระหนัก การบริ หารจัดการ การลงมือปฏิบตั ิ และการประเมินผล และได้นาํ รู ปแบบ ไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ก่อนมอบหมายให้ครู /ผูร้ ับผิดชอบไปศึกษา
ทําความเข้าใจขั,นตอนการใช้รูปแบบ แล้วดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนทีHเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตาม
รู ปแบบทีHกาํ หนด ในชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ควบคู่ไปกับการ
ทําโครงการ / กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา ซึH งดําเนินการในปี การศึกษา 2560 - 2561 เป็ นเวลา 2 ปี
ติดต่อกัน รายละเอียดขั,นตอนการใช้รูปแบบ ดังแสดงในภาพทีH 3.25
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สํารวจความต้องการจําเป็ น
พัฒนารู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั
การเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยน

ข้อมูลย้อนกลับเพือH ปรับปรุ ง
นักเรี ยน

การใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ครั,งทีH 1
ปี การศึกษา 2560

ครู

ตรวจสอบการใช้รูปแบบ ครั,งทีH 1 วิเคราะห์ขอ้ มูล ปรับปรุ งรู ปแบบ

การเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยน

การแสดง
ความเคารพ

นักเรี ยน

การใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ครั,งทีH 2
ปี การศึกษา 2561

ความ
รับผิดชอบ

ครู
การจัด
ระเบียบแถว

ตรวจสอบการใช้รูปแบบ ครั,งทีH 2 วิเคราะห์ขอ้ มูล เปรี ยบเทียบกับผลการใช้รูปแบบ ครั,งทีH 1
สรุ ปผล เขียนรายงานการวิจยั

ภาพทีH 3.25 ขั,นตอนการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
2. การตรวจสอบผลการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน
ทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ได้ ดาํ เนินการดังนีM
หลังจากได้นาํ รู ปแบบไปใช้ตลอดปี การศึกษา 2560 แล้ว จึงดําเนินการตรวจสอบผล
การใช้รูปแบบ ครั,งทีH 1 เมืHอสิ, นปี การศึกษา 2560 โดยใช้เครืH องมือเป็ นแบบสังเกต แบบสอบถามชนิด
มาตรประมาณ ค่า 5 ระดับ ทีHผวู ้ จิ ยั สร้างขึ,น จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับทีH 4 เป็ นแบบสอบถามการใช้
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ให้ครู ผสู ้ อนเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม และฉบับทีH 5 - 8 เป็ น
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แบบสอบถามความพึงพอใจ ให้ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็ นผูต้ อบ
แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีHย ( X ) และค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหลังจาก
การตรวจสอบการใช้ ครั,งทีH 1 แล้วจึงได้ปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบให้มีความเหมาะสมยิงH ขึ,น ก่อนจะ
นําไปใช้ในปี การศึกษา 2561
นํารู ปแบบทีHปรับปรุ งและพัฒนาแล้ว ไปใช้ในปี การศึกษา 2561 ตลอดปี การศึกษา ทํา
การตรวจสอบผลการใช้รูปแบบ ครั,งทีH 2 เมืHอสิ, นปี การศึกษา 2561 ด้วยเครืH องมือและวิธีการเดียวกับ
การตรวจสอบผล ครั,งทีH 1 ดําเนินการวิเคราะห์หาค่าเฉลีHย ( X ) ค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําผล จาก
การวิเคราะห์ ครั,งทีH 1 และครั,งทีH 2 มาเปรี ยบเทียบหาค่าความแตกต่าง ด้วยการทดสอบที (t-Test)
แบบไม่อิสระ
สรุ ปผลการใช้ โดยการนําผลการประเมินครั,งทีH 1 และ ครั,งทีH 2 ได้แก่ การเปรี ยบเทียบ
การใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัด
ระเบียบแถว ของนักเรี ยนชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 3 และด้านความพึงพอใจของ ครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ในปี การศึกษา 2560 และ 2561 โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเปรี ยบเทียบความแตกต่าง สรุ ปผล และเขียนรายงานการวิจยั ต่อไป
3. แบบการวิจยั
การวิจยั ครั,งนี, ใช้แบบวิจยั แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest
Design) เนืHองจากต้องการให้ครู และนักเรี ยนทุกคนได้รับนวัตกรรม ตามรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ดังแสดงในภาพทีH 3.26

O1

x

O2

ภาพทีH 3.26 แบบการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ทีHมา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2550 : 342)

O1

หมายถึง การวัดผลพฤติกรรมด้านวินยั ของนักเรี ยนก่อนการใช้รูปแบบ

X

หมายถึง การใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองกับนักเรี ยน

O2

หมายถึง การวัดผลพฤติกรรมด้านวินยั ของนักเรี ยนหลังการใช้รูปแบบ
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั,งนี, ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยกําหนดให้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะทีH 1 เก็บรวบรวมข้อมูล การสํารวจความต้องการจําเป็ น ระหว่างวันทีH 13 - 17
มีนาคม 2560 เพืHอสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 40 คน
ระยะทีH 2 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันทีH 19 - 30 มีนาคม 2561 หลังจากการใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ในปี การศึกษา 2560 มาแล้ว เป็ นเวลา 1 ปี โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
ของนักเรี ยนชั,นประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชั,นมัธยมศึกษาปี ทีH 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 219 คน
ระยะทีH 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันทีH 18 - 29 มีนาคม 2562 หลังจากการใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ในปี การศึกษา 2561 มาแล้ว เป็ นเวลา 2 ปี เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครืH องมือและวิธีการเช่นเดียวกันกับปลายปี การศึกษา 2560 จากกลุ่มเดียวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เดิมซึH งได้เลืHอนชั,นในปี การศึกษา 2561 ประกอบด้วย นักเรี ยนนักเรี ยนชั,นประถมศึกษาปี ทีH 2 - ชั,น
มัธยมศึกษาปี ทีH 3 ผูป้ กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 219 คน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบสังเกต แบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ทีHได้เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี,
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการตอบแบบสังเกตแบบสอบถามทุกฉบับ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสังเกตพฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน โดยกําหนดตัวบ่งชี,ท, งั
3 ด้าน ทีHได้มาจากผลสรุ ปของการระดมสมองของครู บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั,นพื,นฐาน ในการกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยน ได้ท, งั สิ, น 48 ตัวบ่งชี, คือ ตัวบ่งชี,ดา้ น
การแสดงความเคารพ 17 ตัวบ่งชี, ตัวบ่งชี,ดา้ นความรับผิดชอบ 17 ตัวบ่งชี, และตัวบ่งชี,ดา้ นการจัด
ระเบียบแถว 14 ตัวบ่งชี, วิเคราะห์ขอ้ มูลชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท
(Best and Kahn, 1993 : 246 - 250) ซึH งกําหนดค่าความมาก - น้อย ของระดับการมีพฤติกรรมของ
นักเรี ยน โดยมีระดับการให้คะแนน ดังนี,
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ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับดีเยียH ม
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับดีมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับดี
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับพอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับพฤติกรรม อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายในการประเมิน เป็ นระดับค่าเฉลีHย ดังนี,
ค่าเฉลีHย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับพฤติกรรม มากทีHสุด
ค่าเฉลีHย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับพฤติกรรม มาก
ค่าเฉลีHย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับพฤติกรรม ปานกลาง
ค่าเฉลีHย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับพฤติกรรม น้อย
ค่าเฉลีHย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับพฤติกรรม น้อยทีHสุด
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท
(Best and Kahn, 1993 : 246 - 250) ซึH งกําหนดค่าความมาก - น้อย ของระดับความคิดเห็นหรื อระดับ
ความพึงพอใจ โดยมีระดับการให้คะแนน ดังนี,
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มากทีHสุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ น้อยทีHสุด
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายในการประเมิน เป็ นระดับค่าเฉลีHย ดังนี,
ค่าเฉลีHย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มากทีHสุด
ค่าเฉลีHย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ มาก
ค่าเฉลีHย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ ปานกลาง
ค่าเฉลีHย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ น้อย
ค่าเฉลีHย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ น้อยทีHสุด
4. เปรี ยบเทียบผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ปี การศึกษา
2560 กับปี การศึกษา 2561 โดยใช้การทดสอบที (t-Test) แบบไม่อิสระ (พิสณุ ฟองศรี , 2559 : 69) ดังนี,
4.1 เปรี ยบเทียบวินยั ในตนเองของนักเรี ยนด้านการแสดงความเคารพ
4.2 เปรี ยบเทียบวินยั ในตนเองของนักเรี ยนด้านความรับผิดชอบ
4.3 เปรี ยบเทียบวินยั ในตนเองของนักเรี ยนด้านการจัดระเบียบแถว
4.4 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู
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4.5 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยน
4.6 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง
4.7 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
6. สถิตทิ ใี$ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี,
1. สถิติหาคุณภาพของเครืH องมือ ได้แก่
1.1 ใช้ IOC หาค่าความตรงเชิงเนื,อหาของเครืH องมือเก็บข้อมูล จากผลการพิจารณา
ของผูเ้ ชีHยวชาญทุกฉบับ โดยมีสูตร ดังนี, (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 323)
สู ตร

IOC =

เมืHอ

åR
n

IOC

แทน

åR

แทน

n

แทน

R

แทน

1.2 ใช้ แอลฟ่ า (α) หาค่าความเทีHยง (ความเชืHอมันH ) ของแบบสอบถาม ชนิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ทุกฉบับ โดยมีสูตร ดังนี, (พิสณุ ฟองศรี , 2554 : 202)
2
k é å si ù
a=
ê1 - 2 ú
k -1 ë
st û

เมืHอ

$

k
si2
s 2t

=
=
=
=

ความเชืHอมันH ของแบบสอบถาม
จํานวนข้อของเครืH องมือวัด
คะแนนความแปรปรวนเป็ นรายข้อ
คะแนนความแปรปรวนของเครืH องมือ
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2. สถิติทีHใช้พ,ืนฐาน ได้แก่
2.1 ใช้ X หาค่าเฉลีHย ของการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้านการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว และความพึงพอใจของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และคณะ
กรรมการสถานศึกษา โดยมีสูตร ดังนี, (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 345)

เมืHอ

åX

=

X

n

= คะแนนเฉลีHย
= ผลรวมของคะแนนทั,งหมด
= จํานวนข้อมูลทั,งหมด

X

åX
n

2.2 ใช้ S.D. หาค่าเบีHยงเบนมาตรฐาน ของการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนด้าน
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว และความพึงพอใจของนักเรี ยน ผูป้ กครอง
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีสูตร ดังนี, (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 346)
n å X 2 - (å X )

2

S.D. =

n (n - 1)

เมืHอ
S.D
å X2

(å X)

2

n

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเบีHยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั,งหมดยกกําลังสอง
จํานวนข้อมูลทั,งหมด

3. สถิติทีHใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจยั (ความแตกต่าง) ได้แก่
3.1 การทดสอบที (t-Test) แบบไม่อิสระกันใช้เพืHอทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีHย ระหว่างผลการตรวจสอบการใช้รูปแบบ ครั,งทีH 1 กับผลการตรวจสอบการใช้รูปแบบ
ครั,ง ทีH 2 เกีHยวกับการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว และความพึงพอใจของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั,น
พื,นฐาน
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4. สถิติหาค่าความสัมพันธ์ ได้แก่
4.1 ใช้สมั ประสิ ทธิjสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) หาค่าความสัมพันธ์ของคะแนนการสังเกตความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน
ระหว่างคะแนนสังเกตของครู คนทีH 1 กับคะแนนสังเกตของครู คนทีH 2 ของแบบสังเกต ชนิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีสูตร ดังนี, (พิสณุ ฟองศรี , 2553 : 160)
rxy =

เมืHอ

rxy

åX
åY
å XY
2
åX
2
åY
N

N å XY - (å X )(å Y )

[N å X

2

][

- (å X ) 2 N å Y 2 - (å Y ) 2

]

เป็ น ค่าสัมประสิ ทธิjสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
เป็ น ผลรวมของข้อมูลทีHวดั ได้จากตัวแปรตัวทีH 1 (X)
เป็ น ผลรวมของข้อมูลทีHวดั ได้จากตัวแปรตัวทีH 2 (Y)
เป็ น ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูลตัวแปรทีH 1 และ 2
เป็ น ผลรวมของกําลังสองของข้อมูลทีHวดั ได้จากตัวแปรตัวทีH 1
เป็ น ผลรวมของกําลังสองของข้อมูลทีHวดั ได้จากตัวแปรตัวทีH 2
เป็ น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

บทที$ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ครัDงนีD ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ตามลําดับ ดังต่อไปนีD
1. ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
3. ผลการเปรี ยบเทียบการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้านวินยั 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
4. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัDนพืDนฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงรายละเอียดตามลําดับของวัตถุประสงค์ ดังนีD
1. ผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา มีรายละเอียด ดังนีI
1.1 ผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ดังแสดง
ในตารางที$ 4.1
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ตารางทีQ 4.1 ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี

รายการ
ความต้ องการจําเป็ น
1. ต้องการให้ครู สอนเรืQ องวินยั ทีQจาํ เป็ นและสําคัญ
เพืQอนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. ต้องการให้โรงเรี ยนกําหนดพฤติกรรมทีQไม่พึง
ประสงค์และพึงประสงค์เพืQอนักเรี ยนจะได้
ปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3. จําเป็ นต้องให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหาวินยั ด้วยตนเองเพราะจะทําให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้และเข้าใจความสําคัญของวินยั มากขึDน
4. ต้องการให้โรงเรี ยนจัดทําโครงการ/กิจกรรมทีQ
เสริ มสร้างวินยั เพืQอนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง
5. ต้องการให้ครู สอนเรืQ องวินยั ในบรรยากาศทีQ
อบอุ่นเป็ นกันเอง เพราะเรี ยนรู ้ได้ดี มีความสุ ข
6. ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองทีQสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของ
นักเรี ยนเพืQอสร้างความเคยชินเป็ นนิสยั
7. จําเป็ นต้องมีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเอง เพราะทําให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ
เอาใจใส่ การเรี ยนเพิQมขึDน
รวม

ความต้ องการ
X

S.D

ความ
หมาย

3.94

0.55

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.16

0.68

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.08

0.83

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.56

0.50

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.54

0.50

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.68

0.47

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

3.94

0.77

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.27

0.61

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

เกณฑ์

ผลการ
สํ ารวจ

จากตารางทีQ 4.1 พบว่า ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.27) ทุกรายการมีความต้องการจําเป็ น เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองทีQสอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของนักเรี ยน
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เพืQอสร้างความเคยชินเป็ นนิสยั มีค่าเฉลีQยสู งสุ ด ( X =4.68) รองลงมือ คือ ต้องการให้โรงเรี ยนจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมทีQเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนเพืQอนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง ( X =4.56) ส่ วน
รายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ดและเท่ากัน คือ ต้องการให้ครู สอนเรืQ องวินยั ทีQจาํ เป็ นและสําคัญ เพืQอนําไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน และจําเป็ นต้องมีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง เพราะทําให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบเอาใจใส่ การเรี ยนเพิQมขึDน ( X =3.94)
1.2 ผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนทรัพย์ ทวี ดัง
แสดงในตารางที$ 4.2
ตารางทีQ 4.2 ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
รายการ
ความต้ องการจําเป็ น
1. ต้องการให้โรงเรี ยนสอนเรืQ องวินยั ทีQถูกต้อง
เพืQอบุตรหลานปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง เหมาะสม
2. ต้องการให้โรงเรี ยนแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมทีQ
เกีQยวกับวินยั ของบุตรหลาน
3. ต้องการให้ครู สอนเรืQ องความมีวนิ ยั ให้กบั
บุตรหลานด้วยวิธีการทีQหลากหลาย
4. ต้องการให้โรงเรี ยนจัดโครงการ/กิจกรรม
ทีQเสริ มสร้างความมีวนิ ยั ให้กบั บุตรหลาน
5. ต้องการกําหนดพฤติกรรมทีQเป็ นปั ญหาร่ วมกับ
โรงเรี ยน เพืQอหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน
6. ต้องการกําหนดข้อตกลง/ข้อปฏิบตั ิเกีQยวกับวินยั
ร่ วมกับโรงเรี ยนเพืQอให้การปฏิบตั ิของบุตร
หลานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
7. จําเป็ นต้องให้ครู มีวนิ ยั ในตนเองเพืQอเป็ น
แบบอย่างทีQดีแก่บุตรหลาน

ความต้ องการ
X

S.D

ความ
หมาย

4.74

0.44

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.36

0.60

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.28

0.70

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.36

0.69

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.26

0.66

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.46

0.54

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.52

0.50

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

เกณฑ์

ผลการ
สํ ารวจ
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ตารางทีQ 4.2 (ต่อ)
รายการ
ความต้ องการจําเป็ น
8. ต้องการนําหลักพุทธศาสนามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมทีQเกีQยวกับวินยั
9. ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ทีQ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพจริ ง
10. ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพืQอ
บุตรหลานมีวนิ ยั ในตนเอง เป็ นคนดี
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืQนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
รวม

ความต้ องการ
X

S.D

ความ
หมาย

4.26

0.69

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.42

0.61

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.62

0.53

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.43

0.60

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

เกณฑ์

ผลการ
สํ ารวจ

จากตารางทีQ 4.2 พบว่า ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.43) ทุกรายการมีความต้องการจําเป็ น เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า ต้องการให้โรงเรี ยนสอนเรืQ องวินยั ทีQถูกต้อง เพืQอบุตรหลานประพฤติปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีค่าเฉลีQยสู งสุ ด ( X =4.74) รองลงมือ ต้องการให้โรงเรี ยนมีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพืQอ
ให้บุตรหลานมีวนิ ยั ในตนเองเป็ นคนดี อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืQนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ( X =4.62) ส่ วน
รายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ดและเท่ากันคือ ต้องการกําหนดพฤติกรรมทีQเป็ นปั ญหาร่ วมกับโรงเรี ยนเพืQอหา
แนวทางแก้ไขร่ วมกันและต้องการนําหลักพุทธศาสนามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรม
ทีQเกีQยวกับวินยั ( X = 4.26)
1.3 ผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัIนพืนI ฐานโรงเรียนทรัพย์ ทวี ดังแสดงในตารางที$ 4.3
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ตารางทีQ 4.3 ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และคณะ
กรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาขัDนพืDนฐานโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
รายการ
ความต้ องการจําเป็ น
1. ต้องการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพราะ
ต้องการสอนบูรณาการเรืQ องวินยั ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
2. ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
เพืQอแก้ไขปั ญหาเรืQ องวินยั ของนักเรี ยน
3. จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยนเพืQอพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ทีQเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. ต้องการให้โรงเรี ยนจัดโครงการ/กิจกรรมทีQ
เสริ มสร้างความมีวนิ ยั ให้กบั นักเรี ยน
5. ต้องการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพืQอให้
ครู ผูป้ กครอง ชุมชน ร่ วมวางแผนดําเนินการ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
6. ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพืQอให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้และแก้ไขปั ญหาวินยั ด้วยตนเอง
7. ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนทีQ
ใช้ได้ทุกระดับชัDนอย่างเป็ นระบบและต่อเนืQอง
8. จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั
สอดแทรกในกิจกรรม/กิจวัตรประจําวันของ
นักเรี ยนเพืQอสร้างความคุน้ ชินทําเป็ นนิสยั ติดตัว
9. ต้องการนําหลักไตรสิ กขามาใช้แก้ปัญหาวินยั
เพราะเป็ นการแก้ไขอย่างเป็ นขัDนตอนสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
10.จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพืQอให้
นักเรี ยน เป็ นคนดี มีวนิ ยั เป็ นทีQชืQนชม สามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืQนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
รวม

ความต้ องการ
X

S.D

ความ
หมาย

4.81

0.40

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.33

0.73

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.29

0.85

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.62

0.50

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.48

0.60

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.29

0.72

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.48

0.51

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.81

0.40

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.95

0.22

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.81

0.40

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.59

0.53

มากทีส$ ุ ด

X≥

4.50

ต้องการ

เกณฑ์

ผลการ
สํ ารวจ
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จากตารางทีQ 4.3 พบว่า ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีQสุด ( X =4.59) ทุกรายการมีความ
ต้องการจําเป็ น เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ต้องการนําหลักไตรสิ กขามาใช้แก้ปัญหาวินยั เพราะ
เป็ นการแก้ไขอย่างเป็ นขัDนตอนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง มีค่าเฉลีQยสู งสุ ด ( X =4.95) รองลงมา คือ มี
3 รายการ คือ ต้องการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพราะต้องการสอนบูรณาการเรืQ องวินยั ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั สอดแทรกในกิจกรรม/กิจวัตรประจําวันของ
นักเรี ยนเพืQอสร้างความคุน้ ชินทําเป็ นนิสยั ติดตัว และจําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพืQอให้
นักเรี ยนเป็ นคนดี มีวนิ ยั เป็ นทีQชืQนชม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืQนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีค่าเฉลีQย
เท่ากัน ( X =4.81) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด มี 2 รายการ คือ จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยน เพืQอพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ทีQเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และต้องการรู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั เพืQอให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้และแก้ไขปั ญหาวินยั ด้วยตนเอง มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.29)
1.4 สรุปผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ดังแสดงในตารางที$ 4.4
ตารางทีQ 4.4 สรุ ปผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน
รายการ
1. ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการ
พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของนักเรี ยน
2. ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการ
พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยน ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง
3. ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการ
พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนตามความคิดเห็นของครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืันฐาน
รวม

ความต้ องการ
X

S.D

4.27

0.61

ความ
หมาย
มาก

X≥

3.50

ผลการ
สํ ารวจ
ต้องการ

4.43

0.60

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

4.59

0.53

มากทีQสุด

X≥

4.50

ต้องการ

4.43

0.58

มาก

X≥

3.50

ต้องการ

เกณฑ์
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จากตารางทีQ 4.4 พบว่า ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ผูป้ กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.43)
ทุกรายการมีความต้องการจําเป็ น เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนา
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน มี
ค่าเฉลีQยสู งสุ ด ( X =4.59) รองลงมา คือ ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง ( X =4.43) ส่ วนความต้องการจําเป็ นในการ พัฒนารู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองตามความคิดเห็นของนักเรี ยนมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด( X =4.27)
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ปรากฏผลดังนีI
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราช
ดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทีQพฒั นาขึDนจากการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองให้แก่นกั เรี ยน แล้วศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ โดยการวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี
เทคนิควิธีการและงานวิจยั ทีQเกีQยวข้อง จนได้องค์ประกอบทีQเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านวินยั โดย
ได้ดาํ เนินการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆมาเรี ยบเรี ยงและจัดกลุ่มเป็ นโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง โครงสร้างดังกล่าวสามารถแบ่งเป็ นขัDนตอนสําคัญ ได้ 4 ขัDนตอน คือ ความ
ตระหนัก (Awareness) การบริ หารจัดการ (Management) การลงมือปฏิบตั ิ (Action) และการ
ประเมินผล (Evaluation) โดยกําหนดวัตถุประสงค์เพืQอเสริ มสร้างวินยั ในตนเองนักเรี ยน 3 ด้าน คือ
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว ผลการพัฒนารู ปแบบปรากฏดังข้อทีQ
2.1- 2.2 ดังนีD
2.1 ผลการยกร่ างโครงสร้ างรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา แสดงรายละเอียด ดังนีI
2.1.1 ผลการยกร่ างโครงสร้ างรู ปแบบ โดยภาพรวม มีดงั นีI
ผลจากการศึกษากรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ได้นาํ มาปรับประยุกต์ใช้กาํ หนดกรอบ
โครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ได้องค์ประกอบของรู ปแบบโดยรวม
4 ขัDนตอน ได้แก่ ความตระหนัก (Awareness) การบริ หารจัดการ (Management) การลงมือปฏิบตั ิ
(Action) และการประเมินผล (Evaluation) ทีQมีความสัมพันธ์และเชืQอมโยงกันเป็ นวงจร โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วม ดังแสดงในภาพทีQ 4.1
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ภาพทีQ 4.1 โครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
2.1.2 ผลการปรับปรุงโครงสร้ างของรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนอง โดยภาพรวม
จากการปรับโครงสร้างของรู ปแบบโดยภาพรวม ได้องค์ประกอบย่อยของรู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ซึQ งมีองค์ประกอบทีQสาํ คัญแบ่งออกเป็ น 4 ขัDนตอน ได้แก่ ขัDนตอนทีQ 1
ความตระหนัก ขัDนตอนทีQ 2 การบริ หารจัดการ ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบตั ิ และขัDนตอนทีQ 4 การ
ประเมินผล นําองค์ประกอบย่อยทัDง 4 ขัDนตอน มาจัดเรี ยงให้เชืQอมโยงสัมพันธ์ต่อเนืQองกันเป็ นหนึQง
เดียวด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยมีหลักการสําคัญของการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนืQอง
ทีQจะต้องดําเนินการไปพร้อมกัน คือ ระดับชัIนเรียน ได้แก่ การบูรณาการสอนในทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีQเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ระดับโรงเรียน/ทุกระดับชัIน ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา และกิจกรรมตามนโยบายทีQโรงเรี ยนกําหนด
ระดับครอบครัว ชุมชน ได้แก่ ความร่ วมมือของผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ีQมีส่วนเกีQยวข้อง ได้รูปแบบ
ภาพรวมทีQสมบูรณ์เรี ยกว่า “รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และองค์ประกอบของรู ปแบบโดยภาพรวม ส่ งผลร่ วมกัน
ให้เกิดการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว ดังแสดงในภาพทีQ 4.2
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ภาพทีQ 4.2 โครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง โดยภาพรวมทีQสมบูรณ์
2.1.3 ผลการปรับปรุงรายละเอียดของรู ปแบบย่ อยแต่ ละขัIนตอน ก่ อนนําไปใช้ จริง มีดงั นีI
รายละเอียดของรู ปแบบย่อยทีQได้ปรับปรุ งแล้ว ซึQ งเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย 1) ความตระหนัก 2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ และ 4) การประเมินผล
ดังแสดงในภาพทีQ 4.3 - 4.6
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ขัIนตอนที$ 1 ความตระหนัก (Awareness)
จุดเริQ มต้น

ครู บุคลากร
นักเรี ยน
ผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา

• ประชุมสร้างความ

เข้าใจเกีQยวกับวินยั
กําหนดเป้าประสงค์/
สภาพปัญหา

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

• ระดมสมองกําหนด

ปัญหาวินยั นักเรี ยน

• แต่งตัDงคณะทํางาน / มอบหมายงาน

นําความรู ้สู่การปฏิบตั ิ

ไม่เหมาะสม

• วางแผนแนวทางแก้ปัญหา

ระดับสถานศึกษา
Ø ระดับเครื อข่ายความร่ วมมือ
• แลกเปลียQ นเรี ยนรู ้ / PLC
Ø

• เลือกแนวทางในการตัดสิ นใจ

ตรวจสอบและทบทวน

เหมาะสมและเป็ นไปได้

ไปสู่ ขDนั ตอนทีQ 2 การบริ หารจัดการ

ภาพทีQ 4.3 รายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนัก
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ขัIนตอนที$ 2 การบริหารจัดการ (Management)
จากขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนัก
กําหนดทรัพยากร

• ครู บุคลากร
• การจัดการเรี ยนการสอน
• นักเรี ยน

การดําเนินการ

ครู บุคลากร

พัฒนาครู บุคลากร
แลกเปลียQ นเรี ยนรู ้ / PLC

การจัดการ
เรี ยนการสอน

การจัดการเรี ยนการสอนทีเQ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา
การสอนแบบบูรณาการ

สภาพแวดล้อม

บรรยากาศ
สิQ งแวดล้อม

นักเรี ยน

ชีDแจงการจัดการเรี ยนการสอน
จัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั

• การบูรณาการการเรี ยนการสอนทุกกลุม
่ สาระ

รู ปแบบการปฏิบตั ิ

• การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
• การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา
• การจัดทําโครงงานเพือ
Q เสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน

ไม่เหมาะสม

• กัลยาณมิตร / ดูแลสนับสนุนใกล้ชด
ิ

ตรวจสอบและทบทวน

เหมาะสมและเป็ นไปได้

ไปสู่ ขDนั ตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบตั ิ

ภาพทีQ 4.4 รายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขัDนตอนทีQ 2 การบริ หารจัดการ
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ขัIนตอนที$ 3 การลงมื อปฏิบตั ิ (Action)
จากขัDนตอนทีQ 2 การบริ หารจัดการ
• ครู บุคลากร

เตรี ยมความพร้อม

• กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
• นักเรี ยน
• บรรยากาศและสิQ งแวดล้อม

ร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ

การบูรณาการสอน

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

กิจกรรมไตรสิ กขา

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

โครงงานเสริ มสร้างวินยั

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

AAR (After Action Review)
ประเมินผล

• ก่อนการเสริ มสร้างวินยั

• ระหว่างการเสริ มสร้างวินยั
• หลังการเสริ มสร้างวินยั

ปรับปรุ งและพัฒนา

• ระหว่างภาคเรี ยน / ปลายภาคเรี ยน
• AAR (After Action Review)

สรุ ปผลการปฏิบตั ิ

ไปสู่ ขDนั ตอนทีQ 4 การประเมินผล

ภาพทีQ 4.5 รายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบตั ิ
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ขัIนตอนที$ 4 การประเมินผล (Evaluation)
จากขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบตั ิ
กําหนดวิธีการประเมิน

• ก่อนดําเนินการ
• ระหว่างดําเนินการ
• หลังดําเนินการ

ดําเนินการประเมินผล

ปรับปรุ งและพัฒนา

การแสดงความเคารพ

ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
ประเมินผลระดับโครงการ / กิจกรรม
ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน

ความรับผิดชอบ

ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
ประเมินผลระดับโครงการ / กิจกรรม
ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน

การจัดระเบียบแถว

ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน
ประเมินผลระดับโครงการ / กิจกรรม
ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน
• สรุ ปผลระหว่างภาคเรี ยน
• สรุ ปผลปลายภาคเรี ยน

สรุ ปผลการประเมิน

• กัลยาณมิตรนิเทศ
• AAR (After Action Review

ข้อมูลย้อนกลับเพืQอปรับปรุ ง

ไปสู่ ขDนั ตอนทีQ 1 ความตระหนัก
เพือQ การปรับปรุ งหรื อพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนืQอง

ภาพทีQ 4.6 รายละเอียดของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขัDนตอนทีQ 4 การประเมินผล

177

2.1.4 ผลการปรับปรุงขัIนตอนและรายละเอียดของรู ปแบบย่ อย สํ าหรับนําไปใช้ จริง มีดงั นีI
จากการปรับปรุ งขัDนตอนและรายละเอียดของรู ปแบบย่อย สําหรับนํารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนไปใช้จริ ง ปรากฏว่า มีรายละเอียดดังนีD
รายละเอียดของรู ปแบบ ขัIนตอนที$ 1 ความตระหนัก (Awareness) มีดงั นีI
1. กําหนดเป้ าประสงค์ /สภาพปัญหา ของวินยั นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ดําเนินการ ดังนีD
1.1 ประชุมสร้างความเข้าใจ เกีQยวกับวินยั กับผูท้ ีQมีส่วนเกีQยวข้อง ได้แก่
1.1.1 ครู บุคลากร
1.1.2 นักเรี ยน
1.1.3 ผูป้ กครอง
1.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน
1.2 ระดมสมองกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยน ผลสรุ ปปั ญหาวินยั ทีQตอ้ งแก้ไข ได้แก่
1.2.1 การแสดงความเคารพ
1.2.2 ความรับผิดชอบ
1.2.3 การจัดระเบียบแถว
2. นําความรู้ สู่ การปฏิบัติ ดังนีD
2.1 แต่งตัDงคณะทํางาน มอบหมายงาน
2.2 วางแผนแนวทางแก้ปัญหา
2.2.1 ระดับสถานศึกษา
2.2.2 ระดับเครื อข่ายความร่ วมมือ
2.3 แลกเปลีQยนเรี ยนรู ้ / PLC
2.3.1 ระดับนักเรี ยน
2.3.2 ระดับผูป้ ระกอบอาชีพ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
2.3.3 ระดับเครื อข่ายความร่ วมมือ ได้แก่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ชุมชน และผูม้ ีส่วนเกีQยวข้องทุกฝ่ าย
2.4 เลือกแนวทางในการตัดสิ นใจ
3. ตรวจสอบและทบทวน ประกอบด้วย
ดําเนินการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิ ก่อนนําไปใช้จริ ง
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รายละเอียดของรู ปแบบ ขัIนตอนที$ 2 การบริหารจัดการ (Management) มีดงั นีI
1. กําหนดทรัพยากร ประกอบด้วย
1.1 ครู บุคลากร
1.2 การจัดการเรี ยนการสอน
1.3 นักเรี ยน
2. การดําเนินการ ดังนีD
2.1 ครู บุคลากร
2.1.1 พัฒนาครู บุคลากร ได้แก่
1) ประชุมชีDแจงแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
2) จัดตัDงทีมงาน มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีQในส่ วนทีQเกีQยวข้อง
3) จัดให้มีการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
4) สนับสนุนให้ครู บุคลากร ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5) เปิ ดโอกาสให้ครู ได้มีการแลกเปลีQยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู กนั เอง
6) เปิ ดโอกาสให้ครู ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผล
7) ปลูกจิตสํานึกการทํางานร่ วมกัน เพืQอสู่ เป้าหมายเดียวกัน
8) สนับสนุนให้ครู ได้รับข่าวสารและความรู ้จากสืQ ออย่างสมํQาเสมอ
2.1.2 แลกเปลีQยนเรี ยนรู ้ โดยใช้หลักการ PLC ได้แก่
1) รวมกลุ่มครู ทีQมีปัญหา/ความต้องการเดียวกันในการแก้ปัญหา
2) ค้นหาปัญหา ร่ วมกันเสนอพฤติกรรมวินยั ทีQเป็ นปั ญหา
3) ร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
4) ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา
5) แลกเปลีQยนเสนอแนะ
6) นําสู่ การปฏิบตั ิ ร่ วมกันนิเทศอย่างกัลยาณมิตร
7) สะท้อนผลร่ วมกันสรุ ปผลการนํารู ปแบบไปใช้
2.2 การจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
2.2.1 การจัดการเรี ยนการสอนทีQเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา
2.2.3 การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.3 นักเรี ยน ได้แก่
2.3.1 ชีDแจงการจัดการเรี ยนการสอน
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2.3.2 จัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั
2.4 สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
2.4.1 บรรยากาศ
2.4.2 สิQ งแวดล้อม
3. รู ปแบบการปฏิบัติ ประกอบด้วย
3.1 การบูรณาการการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3.2 การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
3.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา
3.4 การจัดทําโครงงานเพืQอเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน
3.5 การดูแลช่วยเหลือด้วยกัลยาณมิตร / สนับสนุนใกล้ชิด
4. ตรวจสอบและทบทวน ประกอบด้วย
ดําเนินการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของแนวปฏิบตั ิ ก่อนนําไปใช้จริ ง
รายละเอียดของรู ปแบบ ขัIนตอนที$ 3 การลงมือปฏิบัติ (Action) มีดงั นีI
1. เตรียมความพร้ อม ประกอบด้วย
1.1 ครู
1.1.1 วิเคราะห์หลักสู ตรเพืQอออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.1.2 ออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
1.1.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยโมเดลซิ ปปา (CIPPA MODEL)
1.1.4 จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมวินยั นักเรี ยน จัดหาสืQ อต่าง ๆ ทีQเกีQยวข้อง
1.1.5 ให้คาํ ปรึ กษานักเรี ยนในการทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั
1.2 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.2.1 กําหนดกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมประจําสัปดาห์ กิจกรรมเสริ ม
1.2.2 กําหนดเครืQ องมือการประเมินพฤติกรรมวินยั ของครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
1.2.3 กําหนดวิธีการวัดประเมินผล และติดตามผลโครงการ/กิจกรรม
1.3 นักเรี ยน
1.3.1 ประชุมนักเรี ยน ชีDแจงสร้างความตระหนักและความสําคัญของวินยั
1.3.2 ให้ความรู ้ความเข้าใจการจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั ด้วยตนเอง
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1.4 บรรยากาศและสิQ งแวดล้อม
1.4.1 บรรยากาศ
1) สร้างบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น เมตตากรุ ณา
2) ให้การสนับสนุน ดูแลใกล้ชิด มีความเป็ นกัลยาณมิตร
3) กิจกรรมเน้นความสําคัญของการร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน
1.4.2 สิQ งแวดล้อม
1) ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม จัดทําป้าย สัญลักษณ์เกีQยวกับวินยั
2) ปลูกต้นไม้ สร้างความร่ มรืQ น สงบ สะอาด ปลอดภัย
3) อาคารสถานทีQแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอในการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. ร่ วมกันลงมือปฏิบัติ ได้แก่
2.1 การบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้โดยโมเดลซิ ปปา (CIPPA MODEL)
ประกอบด้วย
2.1.1 ขัDนนํา แนะนําเริQ มชัDนเรี ยน สอดแทรกเรืQ องวินยั
2.1.2 ขัDนสอน การให้นกั เรี ยนลงมือทํากิจกรรม
2.1.3 ขัDนสรุ ป สรุ ปองค์ความรู ้ ทักษะทีQนกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา ประกอบด้วย
2.2.1 การพัฒนาขัDนศีล
2.2.2 การพัฒนาขัDนสมาธิ
2.2.3 การพัฒนาขัDนปั ญญา
2.3 การจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน
2.4 AAR(After Action Review)แลกเปลีQยนเรี ยนรู ้ทุกครัDงเมืQอจบแต่ละกิจกรรมย่อย
3. ประเมินผล ประกอบด้วย
3.1 ก่อนการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั
3.2 ระหว่างการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั
3.3 หลังการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั
3.4 ระหว่างภาคเรี ยน/ปลายภาคเรี ยน
3.5 AAR (After Action Review) ทุกครัDงทีQประเมินผล
4. สรุปผลการปฏิบัติ เป็ นหน้าทีQของครู ผสู ้ อนทีQตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนืQอง และ
สรุ ปผลเมืQอสิD นภาคเรี ยน นําไปเป็ นข้อมูลย้อนกลับเพืQอปรับปรุ งให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ต่อไป
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รายละเอียดของรู ปแบบ ขัIนตอนที$ 4 การประเมินผล ( Evaluation) มีดงั นีI
1. กําหนดวิธีการประเมิน ประกอบด้วย
1.1 ก่อนดําเนินการ
1.2 ระหว่างดําเนินการ
1.3 หลังดําเนินการ
2. ดําเนินการประเมินผล วินยั 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว ประกอบด้วย ประกอบด้วย
2.1 ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนรายบุคคล
2.2 ประเมินผลระดับโครงการ / กิจกรรม
2.3 ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน
3. สรุปผลการประเมิน ในรู ปแบบของกัลยาณมิตรและ AAR (After Action Review)
นําข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติและเปรี ยบเทียบผลการพัฒนา หากไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์
นําผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลย้อนกลับปรับปรุ งและพัฒนา โดยเริQ มทีQความตระหนัก ตามวงจรของ
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองต่อไป
2.2 ผลการตรวจสอบรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที$ 4.5- 4.9
2.2.1 ผลการตรวจสอบโครงสร้ างรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ขัIนตอนที$ 1
ความตระหนัก ดังแสดงในตารางที$ 4.5
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ตารางทีQ 4.5 ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนัก ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ที$

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ชืQอของรู ปแบบสืQ อความหมายได้ชดั เจน
รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม
รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน
รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง
รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์
เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม
รู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้
รวม

ความเหมาะสม
X

S.D

4.20
4.20
4.40
4.60
4.20
4.60
4.40
4.00
4.33

0.45
0.45
0.55
0.55
0.45
0.55
0.55
0.00
0.44

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มากทีQสุด
มาก
มากทีQสุด
มาก
มาก
มาก

ความเป็ นไปได้
X

S.D

4.40
4.20
4.60
4.80
4.40
4.60
4.40
4.40
4.48

0.55
0.45
0.55
0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.52

ความหมาย
มาก
มาก
มากทีQสุด
มากทีQสุด
มาก
มากทีQสุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางทีQ 4.5 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของโครงสร้าง
รู ปแบบ ขัDนตอนทีQ 1 ความตระหนัก ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า โดยภาพรวม ทัDงความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.33 และ X =4.48) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเหมาะสม มี 2 รายการ คือ รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง
และเนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.60) รองลงมามี 2 รายการ คือ รู ปแบบ
มีองค์ประกอบครบถ้วน และรู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.40) ส่ วน
รายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้ ( X =4.00) สําหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQย
สู งสุ ดของความเป็ นไปได้ คือ รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง ( X =4.80) รองลงมามี 2 รายการ
คือ รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน และเนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม มีค่าเฉลีQยเท่ากัน
( X =4.60) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม ( X =4.20)
2.2.2 ผลการตรวจสอบโครงสร้ างรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ขัIนตอนที$ 2
การบริหารจัดการ ดังแสดงในตารางที$ 4.6
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ตารางทีQ 4.6 ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ขัDนตอนทีQ 2 การบริ หารจัดการ ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ที$

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ชืQอของรู ปแบบสืQ อความหมายได้ชดั เจน
รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม
รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน
รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง
รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์
เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม
รู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้
รวม

ความเหมาะสม
X

S.D

4.60
4.40
4.40
4.80
4.20
4.40
4.60
4.20
4.45

0.55
0.55
0.55
0.45
0.45
0.55
0.55
0.45
0.51

ความหมาย
มากทีQสุด
มาก
มาก
มากทีQสุด
มาก
มาก
มากทีQสุด
มาก
มาก

ความเป็ นไปได้
X

S.D

4.40
4.40
4.60
4.40
4.20
4.80
4.80
4.20
4.48

0.55
0.55
0.55
0.55
0.45
0.45
0.45
0.45
0.50

ความหมาย
มาก
มาก
มากทีQสุด
มาก
มาก
มากทีQสุด
มากทีQสุด
มาก
มาก

จากตารางทีQ 4.6 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของโครงสร้าง
รู ปแบบ ขัDนตอนทีQ 2 การบริ หารจัดการ ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า โดยภาพรวม ทัDง
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.45 และ X =4.48) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเหมาะสมคือ รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง ( X =4.80)
รองลงมามี 2 รายการ คือ ชืQอของรู ปแบบสืQ อความหมายได้ชดั เจน และรู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
จริ ง มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.60) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด มี 2 รายการ คือ รู ปแบบมีความคิดริ เริQ ม
สร้างสรรค์ และความมีประโยชน์ในการนําไปใช้ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.20) สําหรับรายการทีQมี
ค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเป็ นไปได้ มี 2 รายการ คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม และรู ปแบบ
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.80) รองลงมา คือ รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน
( X =4.60) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด มี 2 รายการ คือ รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์ และ
ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.20)
2.2.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้ างรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ขัIนตอนที$ 3
การลงมือปฏิบัติ ดังแสดงในตารางที$ 4.7
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ตารางทีQ 4.7 ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบตั ิ ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ที$

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ชืQอของรู ปแบบสืQ อความหมายได้ชดั เจน
รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม
รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน
รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง
รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์
เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม
รู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้
รวม

ความเหมาะสม
X

S.D

4.20
4.00
4.40
4.40
4.20
4.20
4.60
4.80
4.35

0.45
0.00
0.55
0.55
0.45
0.45
0.55
0.45
0.43

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีQสุด
มากทีQสุด
มาก

ความเป็ นไปได้
X

S.D

4.80
4.80
4.80
4.40
4.40
4.60
4.80
4.60
4.65

0.45
0.45
0.45
0.55
0.55
0.55
0.45
0.55
0.50

ความหมาย
มากทีQสุด
มากทีQสุด
มากทีQสุด
มาก
มาก
มากทีQสุด
มากทีQสุด
มากทีQสุด
มากทีส$ ุ ด

จากตารางทีQ 4.7 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของโครงสร้าง
รู ปแบบ ขัDนตอนทีQ 3 การลงมือปฏิบตั ิ ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า โดยภาพรวม ทัDงความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.35 และ X =4.65) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเหมาะสมคือ ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้ ( X =4.80) รองลงมา
คือ รู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง ( X =4.60) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ รู ปแบบมี
โครงสร้างทีQเหมาะสม ( X =4.00) สําหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเป็ นไปได้ มี 4 รายการ คือ
ชืQอของรู ปแบบสืQ อความหมายได้ชดั เจน รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม รู ปแบบมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน และรู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.80) รองลงมา มี 2 รายการ
คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม และความมีประโยชน์ในการนําไปใช้ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน
( X =4.60) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด มี 2 รายการ คือ รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง และ
รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.40)
2.2.4 ผลการตรวจสอบโครงสร้ างรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ขัIนตอนที$ 4
การประเมินผล ดังแสดงในตารางที$ 4.8
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ตารางทีQ 4.8 ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ขัDนตอนทีQ 4 การประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ที$

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ชืQอของรู ปแบบสืQ อความหมายได้ชดั เจน
รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม
รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน
รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง
รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์
เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม
รู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้
รวม

X

4.20
4.40
4.80
4.80
4.00
4.20
4.40
4.80
4.45

ความเหมาะสม
S.D ความหมาย
0.45
มาก
0.55
มาก
0.45 มากทีQสุด
0.45 มากทีQสุด
0.00
มาก
0.45
มาก
0.55
มาก
0.45 มากทีQสุด
0.42
มาก

X

4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.20
4.80
4.80
4.48

ความเป็ นไปได้
S.D ความหมาย
0.55
มาก
0.55
มาก
0.55
มาก
0.55
มาก
0.55
มาก
0.45
มาก
0.45 มากทีQสุด
0.45 มากทีQสุด
0.51
มาก

จากตารางทีQ 4.8 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของโครงสร้าง
รู ปแบบ ขัDนตอนทีQ 4 การประเมินผล ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า โดยภาพรวม ทัDงความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.45 และ X =4.48) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเหมาะสม มี 3 รายการ คือ รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน
รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง และความมีประโยชน์ในการนําไปใช้ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.80)
รองลงมา มี 2 รายการ คือ รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม และรู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.40) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์
( X =4.00) สําหรับรายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเป็ นไปได้ มี 2 รายการ คือ รู ปแบบสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง และความมีประโยชน์ในการนําไปใช้ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.80) ส่ วนรายการทีQมี
ค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม ( X =4.20)
2.2.5 สรุปผลการตรวจสอบโครงสร้ างรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ปรากฏว่าในรู ปแบบ มีองค์ประกอบสําคัญ 4 ขัDนตอน ทีQเชืQอมโยงและสัมพันธ์กนั
โดยเริQ มจาก 1) ความตระหนัก 2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ และ 4) การประเมินผล
ด้วยหลักการของการมีส่วนร่ วมในทุกขัDนตอน ได้รูปแบบการดําเนินงานทีQสอดคล้องต่อเนืQองกันเป็ น
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วัฏจักรทีQส่งผลร่ วมกันต่อการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี 3 ด้าน ได้แก่
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว ซึQ งได้รับการตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของโครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผลการตรวจ
สอบปรากฏ ดังแสดงในตารางทีQ 4.9
ตารางทีQ 4.9 สรุ ปผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ที$

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ชืQอของรู ปแบบสืQ อความหมายได้ชดั เจน
รู ปแบบมีโครงสร้างทีQเหมาะสม
รู ปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน
รู ปแบบย่อยมีความเชืQอมโยงต่อเนืQอง
รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์
เนืDอหา ภาษา มีความกระชับ รัดกุม
รู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ความมีประโยชน์ในการนําไปใช้
รวม

X

4.30
4.25
4.50
4.65
4.15
4.35
4.50
4.45
4.39

ความเหมาะสม
S.D ความหมาย
0.47
มาก
0.44
มาก
0.51 มากทีQสุด
0.49 มากทีQสุด
0.37
มาก
0.49
มาก
0.51 มากทีQสุด
0.51
มาก
0.47
มาก

X

4.50
4.45
4.60
4.50
4.35
4.55
4.70
4.50
4.52

ความเป็ นไปได้
S.D ความหมาย
0.51 มากทีQสุด
0.51
มาก
0.50 มากทีQสุด
0.51 มากทีQสุด
0.49
มาก
0.51 มากทีQสุด
0.47 มากทีQสุด
0.51 มากทีQสุด
0.50 มากทีส$ ุ ด

จากตารางทีQ 4.9 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.39) และความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากทีQสุด ( X =4.52) เมืQอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดของความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ คือ รู ปแบบย่อยมี
ความเชืQอมโยงต่อเนืQอง ( X =4.65) และรู ปแบบสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง ( X =4.70) ส่ วนรายการทีQมี
ค่าเฉลีQยตํQาสุ ดทัDงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ คือ รู ปแบบมีความคิดริ เริQ มสร้างสรรค์ ( X =4.15
และ X =4.35)
3. ผลการเปรียบเทียบการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ในด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว รายละเอียดดังแสดงในตารางที$ 4.10 - 4.12
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ตารางทีQ 4.10 ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้ านการแสดงความเคารพ จาก
การใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้
รู ปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและ
กลับบ้าน
2. ไหว้ครู และกล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ”
เมืQอเจอครู นอกบริ เวณโรงเรี ยน
3. ไหว้ครู พร้อมกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับ
ทัDงเวลามาและเวลากลับ
4. พูดจาสุ ภาพกับครู พ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่
5. กิริยามารยาทอ่อนน้อมไม่กา้ วร้าว
ต่อครู ผูใ้ หญ่ และผูอ้ ืQน
6. เมืQอเดินสวนครู บุคคลทีQเคารพครัDงแรก
หยุดยืนตรงและกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับ
7. เมืQอเดินสวนครู ผูท้ ีQทีQเคารพครัDงต่อๆมา
หยุดยืนตรงให้ผทู ้ ีQเคารพผ่านไปก่อน
8. เมืQอเดินแซงครู กล่าว “ขออนุญาตค่ะ/
ครับ” และเดินก้มหลังเล็กน้อย
9. เมืQอรับของจากผูใ้ หญ่ ไหว้พร้อมกล่าว
“ขอบคุณค่ะ/ครับ”
10. ไหว้ผทู ้ ีQเคารพด้วยการประนมมือค้อม
ศีรษะลง หัวแม่มือจรดปลายจมูก
11. ไหว้พระ ผูท้ ีQเคารพ บุคคลทัวQ ไป ได้
ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
12. นังQ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบก่อนเข้า
เรี ยน
13. เมืQอเข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าว
ขออนุญาตครู
14. ไม่พดู คุย เล่น ในขณะทีQครู กาํ ลังสอน

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.88 0.87
มาก
4.56 0.73 มากทีQสุด
4.10 0.69

มาก

4.59 0.53

มากทีQสุด

3.80 0.80

มาก

4.84 0.39

มากทีQสุด

3.39 0.56
3.75 0.73

ปานกลาง
มาก

4.02 0.76
4.17 0.40

มาก
มาก

3.45 0.76

ปานกลาง

4.08 0.68

มาก

3.48 0.63

ปานกลาง

4.47 0.78

มาก

3.45 0.73

ปานกลาง

4.21 0.53

มาก

3.55 0.71

มาก

4.86 0.35

มากทีQสุด

3.96 0.78

มาก

4.68 0.50

มากทีQสุด

4.46 0.50

มาก

4.74 0.44

มากทีQสุด

3.97 0.81

มาก

4.79 0.41

มากทีQสุด

3.91 0.76

มาก

4.91 0.29

มากทีQสุด

3.44 0.73

ปานกลาง

4.48 0.63

มาก

t
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ตารางทีQ 4.10 (ต่อ)
รายการ
15. เมืQอมีขอ้ สงสัยขณะครู สอนยกมือ
ขออนุญาตก่อนถาม
16. ถ้ามาช้าเมืQอจะเข้าร่ วมกิจกรรม กล่าว
“ขออนุญาตค่ะ/ครับ”
17. เชืQอฟังและปฏิบตั ิตามคําสังQ สอน
ของครู
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.35 0.70 ปานกลาง 4.36 0.54
มาก
3.36 0.66

ปานกลาง

4.43 0.78

มาก

3.22 0.53

ปานกลาง

4.44 0.50

มาก

3.68 0.70

มาก

4.51 0.54

มากทีส$ ุ ด

t

-18.154*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 112
จากตารางทีQ 4.10 ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้านการแสดง
ความเคารพ จากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา โดยการสังเกตของครู มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบวินยั ด้านการแสดงความเคารพ หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.68) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยระหว่าง 3.22 - 4.46
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ ไหว้พระ ผูท้ ีQเคารพ บุคคลทัวQ ไปได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย ( X =4.46)
รองลงมา คือ ไหว้ครู และกล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมืQอเจอครู นอกบริ เวณโรงเรี ยน ( X =4.10) ส่ วน
รายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ เชืQอฟังและปฏิบตั ิตามคําสังQ สอนของครู ( X =3.22)
ผลการเปรี ยบเทียบวินยั ด้านการแสดงความเคารพ หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีQสุด ( X =4.51) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยระหว่าง 4.02 - 4.91
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ เมืQอเข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าวขออนุญาตครู ( X =4.91) รองลงมา
คือ เมืQอรับของจากผูใ้ หญ่ไหว้พร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ( X =4.81) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด
คือ พูดจาสุ ภาพกับครู พ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่ ( X =4.02)
ผลการเปรี ยบเทียบการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนด้านการแสดงความเคารพ หลังจากการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ.05 (t = -18.15 ; P <. 05)
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ตารางทีQ 4.11 ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้ านความรับผิดชอบ จากการใช้
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 2
รายการ
1. แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามทีQโรงเรี ยน
กําหนดในแต่ละวัน
2. รับผิดชอบต่อหน้าทีQทีQได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะทีQถูกต้อง
เช่น การอาบนํDา แปรงฟัน ล้างมือ
4. สวมใส่ เสืD อผ้า รองเท้า สะอาดเรี ยบร้อย
5. ส่ งการบ้านตามเวลาทีQกาํ หนด
6. ทํางานสําเร็ จลุล่วงได้ตามเวลา
7. ไม่เคยขาดเรี ยนยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
8. ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมหน้าเสาธง
9. ร่ วมมือทํางานกับกลุ่มอย่างเต็มทีQ
10. เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครัDง
11. ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาด
ของโรงเรี ยน ชัDนเรี ยน
12. ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของ
โรงเรี ยน
13. เข้าเรี ยนตามตารางและตามทีQครู
นัดหมาย
14. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีQให้ไว้กบั ครู
15. ช่วยทํางานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น
ล้างชาม ฯลฯ
16. เคารพเชืQอฟังผูป้ กครอง และปฏิบตั ิตาม
17. ร่ วมกิจกรรมประเพณี ชุมชนทุกครัDง
ทีQมีโอกาส
รวม

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 112

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.55 0.81
มาก
4.55 0.53 มากทีQสุด
4.10 0.69
3.40 0.71

มาก
ปานกลาง

4.50 0.54
3.95 0.77

มากทีQสุด
มาก

3.38
4.43
3.37
3.28
3.56

0.71
0.52
0.73
0.59
0.77

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.30
4.48
4.44
4.38
4.95

0.91
0.50
0.80
0.51
0.23

มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีQสุด

3.42 0.72
3.68 0.80
4.43 0.50

ปานกลาง
มาก
มาก

4.35 0.89
4.87 0.34
4.58 0.53

มาก
มากทีQสุด
มากทีQสุด

3.61 0.81

มาก

4.68 0.52

มากทีQสุด

3.99 0.78

มาก

4.51 0.50

มากทีQสุด

3.55 0.67
3.36 0.71

มาก
ปานกลาง

3.81 0.77
3.69 0.68

มาก
มาก

3.51 0.83
3.55 0.68

มาก
มาก

4.79 0.47
4.56 0.69

มากทีQสุด
มากทีQสุด

3.66 0.71

มาก

4.43 0.60

มาก

t

-20.363*
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จากตารางทีQ 4.11 ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้านความรับ
ผิดชอบ จากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา โดยการสังเกตของครู มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบวินยั ด้านความรับผิดชอบ หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.66) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยระหว่าง 3.28 - 4.43
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ ส่ งการบ้านตามเวลาทีQกาํ หนด ดูแลและช่วยกันรักษาความ
สะอาดของโรงเรี ยน ชัDนเรี ยน มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.43) รองลงมา คือ รับผิดชอบต่อหน้าทีQทีQได้รับ
มอบหมาย ( X =4.10) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ ไม่เคยขาดเรี ยนยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย( X =3.28)
ผลการเปรี ยบเทียบวินยั ด้านความรับผิดชอบ หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.43) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยระหว่าง 3.69 - 4.95
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดคือ ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง ( X =4.95) รองลงมา
คือ เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครัDง ( X =4.87) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ ช่วยทํางานบ้าน
เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ ( X =3.69)
ผลการเปรี ยบเทียบการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ด้านความรับผิดชอบ หลังจากการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -20.36 ; P <. 05)
ตารางทีQ 4.12 ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้ านการจัดระเบียบแถว จากการ
ใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้
รู ปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. เข้าแถวยืนเรี ยงตามลําดับความสู ง
2. เข้าแถวหน้าเสาธง แยกตามชัDนเรี ยน
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3. เดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไป
รับประทานอาหารกลางวัน
4. เข้าแถวซืDอของเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
เรี ยงตามลําดับก่อนหลัง ไม่แซงคิว
5. หลังรับประทานอาหารเดินแถวเป็ น
ระเบียบนําภาชนะไปล้าง
6. เข้าแถวรับบริ การตามลําดับก่อนหลัง

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.79 0.69
มาก
4.56 0.50 มากทีQสุด
3.61 0.74
มาก
4.64 0.48 มากทีQสุด
3.93 0.62

มาก

4.94 0.24

มากทีQสุด

3.46 0.72

ปานกลาง

4.45 0.60

มาก

3.66 0.77

มาก

4.63 0.49

มากทีQสุด

3.41 0.61

ปานกลาง

4.30 0.78

มาก

t
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ตารางทีQ 4.12 (ต่อ)
รายการ
7. เดินแถวเข้าชัDนเรี ยนเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
8. เดินเป็ นแถวเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ น
ระเบียบ
9. ไม่พดู คุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว
10. ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับก่อนหลัง
11. เมืQอไปเรี ยนวิชาอืQน ตัDงแถวหน้าห้อง
เป็ นระเบียบก่อนเดินแถว
12. เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
13. ถอดและวางรองเท้าหน้าห้องเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
14. ขึDน-ลงรถ ยืนเป็ นแถวเรี ยงลําดับ
ก่อนหลังเป็ นระเบียบ
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.67 0.85
มาก
4.74 0.44 มากทีQสุด
3.46 0.66

ปานกลาง

4.09 0.70

มาก

3.33 0.65
3.55 0.78
3.48 0.70

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.95 0.72
4.79 0.41
4.43 0.50

มาก
มากทีQสุด
มาก

4.35 0.48

มาก

4.42 0.59

มาก

3.45 0.61

ปานกลาง

4.44 0.50

มาก

3.63 0.72

มาก

4.75 0.43

มากทีQสุด

3.63 0.68

มาก

4.51 0.53

มากทีส$ ุ ด

t

-21.819*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 112
จากตารางทีQ 4.12 ผลการเปรี ยบเทียบความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้านการจัดระเบียบ
แถว จากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
โดยการสังเกตของครู มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบวินยั ด้านการจัดระเบียบแถว หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.63) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยระหว่าง 3.33 - 4.35
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ( X =4.35) รองลงมา คือ เดินแถว
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวัน ( X =3.93) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ ไม่
พูดคุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว ( X =3.33)
ผลการเปรี ยบเทียบวินยั ด้านการจัดระเบียบแถว หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีQสุด ( X =4.51) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยระหว่าง 3.95 - 4.94
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ เดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวัน ( X =4.94)
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รองลงมา คือ ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับก่อนหลัง ( X =4.79) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ ไม่
พูดคุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว ( X =3.95)
ผลการเปรี ยบเทียบการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ด้านการแสดงความเคารพ หลังจากการใช้
รู ปแบบครัDงทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -21.82 ;
P <. 05)
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขัIน
พืนI ฐาน ทีม$ ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง
พัฒนา รายละเอียดดังแสดงในตารางที$ 4.13 - 4.19
ตารางทีQ 4.13 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ด้ านความตระหนัก หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. การศึกษาสภาพปั ญหา จุดอ่อน จุดแข็ง
ปั จจัยภายใน/ภายนอกทีQมีผลต่อวินยั
ของนักเรี ยน
2. การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้อง
กับความต้องการจําเป็ นของครู
3. การให้ความรู ้ความเข้าใจเกีQยวกับ
ความสําคัญของวินยั แก่ผเู ้ กีQยวข้อง
4. การกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
5. การแต่งตัDงคณะทํางาน การมอบ
หมายหน้าทีQผรู ้ ับผิดชอบ
6. การวางแผนแนวทางแก้ปัญหา
ครอบคลุมทัDงระดับโรงเรี ยน เครื อข่าย
7. การแลกเปลีQยนเรี ยนรู ้ ร่ วมทบทวน
การดําเนินงานในรู ปแบบ PLC
รวม

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 13

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.71 0.73
มาก
4.50 0.65 มากทีQสุด

3.86 0.77

มาก

4.86 0.36

มากทีQสุด

3.79 0.80

มาก

4.57 0.65

มากทีQสุด

3.57 0.65

มาก

4.00 0.78

มาก

3.71 0.61

มาก

4.50 0.52

มากทีQสุด

3.50 0.52

มาก

4.50 0.65

มากทีQสุด

3.86 0.77

มาก

4.50 0.52

มากทีQสุด

3.71 0.69

มาก

4.49 0.59

มาก

t

-15.149*
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จากตารางทีQ 4.13 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้ านความตระหนัก มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.71) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.50 - 3.86
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดมี 2 รายการ คือ การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ น
ของครู และการแลกเปลีQยนเรี ยนรู ้ ร่ วมทบทวนการดําเนินงานในรู ปแบบ PLC มีค่าเฉลีQยเท่ากัน
( X =3.86) รองลงมา คือ การให้ความรู ้ความเข้าใจเกีQยวกับความสําคัญของวินยั แก่ผเู ้ กีQยวข้อง ( X =3.79)
ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ดคือ การวางแผนแนวทางแก้ปัญหาครอบคลุมทัDงระดับโรงเรี ยน เครื อข่าย
( X =3.50)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.49) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 4.00-4.86 รายการ
ทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นของครู ( X =4.86)
รองลงมา คือ การให้ความรู ้ความเข้าใจเกีQยวกับความสําคัญของวินยั แก่ผเู ้ กีQยวข้อง ( X =4.57) ส่ วน
รายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
( X =4.00)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ด้ านความตระหนัก หลังจากการใช้รูปแบบครัDง
ทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -15.15 ; P <. 05)
ตารางทีQ 4.14 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ด้ านการบริหารจัดการ หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. การกําหนดทรัพยากร การดําเนินการ
รู ปแบบการปฏิบตั ิ
2. การพัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบ
ก่อนมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ
3. การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนทีQเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. การกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาในการดําเนินการ

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.71 0.47
มาก
4.50 0.52 มากทีQสุด
3.50 0.52

มาก

4.57 0.65

มากทีQสุด

4.57 0.51

มากทีQสุด

4.64 0.50

มากทีQสุด

4.50 0.65

มากทีQสุด

4.57 0.51

มากทีQสุด

t
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ตารางทีQ 4.14 (ต่อ)
รายการ
5. การชีDแจงนักเรี ยนเกีQยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนและการทําโครงงาน
6. การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมทีQเอืDอต่อ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
7. การดําเนินการตรวจสอบและทบทวน
ความถูกต้องของรู ปแบบการปฏิบตั ิ
ก่อนนําไปใช้จริ ง
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
X

\

S.D

ความหมาย

หลังการใช้ ครัIงที$ 2
X

S.D

ความหมาย

3.57 0.76

มาก

4.64 0.50

มากทีQสุด

3.00 0.00

ปานกลาง

4.14 0.95

มาก

3.50 0.52

มาก

4.29 0.73

มาก

3.77 0.49

มาก

4.48 0.62

มาก

t

-10.654*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 13
จากตารางทีQ 4.14 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้ านการบริหารจัดการ มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.77) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.00 - 4.57
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดคือ การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีQผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ( X =4.57)
รองลงมา คือ การกําหนดโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาในการดําเนินการ ( X =4.50) ส่ วนรายการทีQมี
ค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมทีQเอืDอต่อการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ( X =3.00)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.48) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 4.14 - 4.64
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีQผเู ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ และการชีDแจงนักเรี ยนเกีQยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และการทําโครงงาน มีค่าเฉลีQยเท่ากัน
( X =4.64) รองลงมา มี 2 รายการ คือ การพัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบก่อนมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ
และการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.57) ส่ วน
รายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมทีQเอืDอต่อการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
( X =4.14)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ด้ านการบริหารจัดการ หลังจากการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -10.65 ; P <. 05)
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ตารางทีQ 4.15 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ด้ านการลงมือปฏิบัติ หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. การเตรี ยมความพร้อมของครู นักเรี ยน
2. การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิ ปปา
(CIPPA MODEL)
3. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลัก
ไตรสิ กขา
4. การสอนวินยั โดยบูรณาการเข้ากับการ
เรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5. บรรยากาศของความรักความอบอุ่น
ดูแลช่วยเหลือด้วยกัลยาณมิตร
6. การทบทวนพูดคุยเมืQอจบแต่ละ
กิจกรรมย่อยในรู ปแบบ AAR
(After Action Review)
7. การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
ต่อเนืQอง
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.50 0.52
มาก
4.57 0.51 มากทีQสุด
3.00 0.00 ปานกลาง 4.36 0.50
มาก
3.50 0.52

มาก

4.79 0.43

มากทีQสุด

4.07 0.27

มาก

4.71 0.47

มากทีQสุด

4.00 0.39

มาก

4.64 0.50

มากทีQสุด

3.00 0.00

ปานกลาง

4.00 0.39

มาก

3.00 0.00

ปานกลาง

4.36 0.50

มาก

3.44 0.24

ปานกลาง

4.49 0.47

มาก

t

-37.670*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 13
จากตารางทีQ 4.15 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้ านการลงมือปฏิบัติ มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.44) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.00 - 4.07
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ การสอนวินยั โดยบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ( X =4.07) รองลงมา คือ บรรยากาศของความรักความอบอุ่น ดูแลช่วยเหลือด้วยกัลยาณมิตร
( X =4.00) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด มี 3 รายการ คือ การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิปปา (CIPPA
MODEL) การทบทวนพูดคุยเรืQ องเมืQอจบแต่ละกิจกรรมย่อยในรู ปแบบ AAR (After Action Review)
และการนิเทศติดตามการดําเนินงาน มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =3.00)
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ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.49) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 4.00 - 4.79
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา ( X =4.79) รองลงมา คือ
การสอนวินยั โดยบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ( X =4.71) ส่ วนรายการทีQ
มีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การทบทวนพูดคุยเรืQ องเมืQอจบแต่ละกิจกรรมย่อยในรู ปแบบ AAR (After Action
Review) ( X =4.00)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ด้ านการลงมือปฏิบัติ หลังจากการใช้รูปแบบครัDง
ทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -37.67 ; P <. 05)
ตารางทีQ 4.16 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ด้ านการประเมินผล หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. การประเมินผลก่อนการใช้รูปแบบ
2. การประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบ
3. การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ
4. การประเมินผลระดับโครงการ/
กิจกรรม
5. การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน
6. การนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ งการ
ดําเนินงานให้เหมาะสมยิงQ ขึDน
7. การสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี
และรายงานผลแก่ผเู ้ กีQยวข้อง
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
S.D ความหมาย
X
3.00 0.00 ปานกลาง
3.00 0.00 ปานกลาง
3.50 0.52
มาก
3.50 0.52
มาก

หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย
X
4.07 0.27
มาก
4.14 0.53
มาก
4.57 0.51 มากทีQสุด
4.50 0.52 มากทีQสุด

3.50 0.52
3.07 0.27

มาก
ปานกลาง

3.71 0.47
4.07 0.27

มาก
มาก

3.50 0.52

มาก

4.79 0.43

มากทีQสุด

3.30 0.33

ปานกลาง

4.27 0.43

มาก

t

-14.852*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 13
จากตารางทีQ 4.16 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้ านการประเมินผล มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดยภาพ
รวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.30) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.00 - 3.50
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รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด มี 4 รายการ คือ การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ การประเมินผลระดับ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน และการสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี และ
รายงานผลแก่ผเู ้ กีQยวข้อง มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =3.50) รองลงมา คือ การนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ ง
การดําเนินงานให้เหมาะสมยิงQ ขึDน ( X =3.07) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด มี 2 รายการ คือ การ
ประเมินผลก่อนการใช้รูปแบบ และการประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =3.00)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.27) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.71 - 4.79
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดคือ การสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานผลแก่ผเู ้ กีQยวข้อง( X =4.79)
รองลงมา คือ การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ ( X =4.57) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การ
ประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน ( X =3.71)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ด้ านการประเมินผล หลังจากการใช้รูปแบบครัDง
ทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -14.85 ; P <. 05)
ตารางทีQ 4.17 สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. ความตระหนัก
2. การบริ หารจัดการ
3. การลงมือปฏิบตั ิ
4. การประเมินผล
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
S.D ความหมาย
X
3.71 0.69
มาก
3.77 0.49
มาก
3.44 0.24 ปานกลาง
3.30 0.33 ปานกลาง
3.55 0.59
มาก

หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย
X
4.49 0.59
มาก
4.48 0.62
มาก
4.49 0.47
มาก
4.27 0.43
มาก
4.43 0.58
มาก

t
-15.149*
-10.654*
-37.670*
-14.852*
-26.917*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 13
จากตารางทีQ 4.17 สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีดงั นีD
สรุ ปผลผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ใน 4 องค์ประกอบ หลังจากการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 1 พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.55) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยู่
ระหว่าง 3.30 - 3.77 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ การบริ หารจัดการ ( X =3.77) รองลงมา คือ ความ
ตระหนัก ( X =3.71) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การประเมินผล ( X =3.30)
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สรุ ปผลผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ใน 4 องค์ประกอบ หลังจากการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 2 พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.43) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยู่
ระหว่าง 4.27 - 4.49 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ ความตระหนัก และการลงมือปฏิบตั ิ
มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.49) รองลงมา คือ การบริ หารจัดการ ( X =4.48) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ
การประเมินผล ( X =4.27)
สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ใน 4 องค์ประกอบ หลังจากการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -26.92 ; P <. 05)
ตารางทีQ 4.18 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลัก
ไตรสิ กขา
2. การทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั
ด้วยตนเอง
3. การสอนเรืQ องวินยั สอดแทรกในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
4. การมีส่วนร่ วมในการกําหนดปั ญหา
วินยั นักเรี ยน
5. พฤติกรรมทีQไม่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยนลดลง
6. พฤติกรรมทีQพึงประสงค์ของนักเรี ยน
เพิQมขึDน
7. การเรี ยนรู ้เรืQ องวินยั จากการปฏิบตั ิจริ ง
8. การมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
9. การไหว้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
สวยงามตามวัฒนธรรมไทย
10. การเดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
11. การซืDอของต่อแถวเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลัง

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.21 0.43 ปานกลาง 4.17 0.46
มาก
3.52 0.68

มาก

4.72 0.59

มากทีQสุด

3.42 0.74

ปานกลาง

4.28 0.56

มาก

3.60 0.76

มาก

4.78 0.42

มากทีQสุด

3.50 0.60

มาก

4.68 0.47

มากทีQสุด

3.65 0.85

มาก

4.76 0.43

มากทีQสุด

3.42 0.65
3.48 0.77
3.56 0.61

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.31 0.50
4.25 0.43
4.67 0.69

มาก
มาก
มากทีQสุด

3.58 0.77
3.55 0.73

มาก
มาก

4.75 0.61
4.79 0.41

มากทีQสุด
มากทีQสุด

t
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ตารางทีQ 4.18 (ต่อ)
รายการ
12. การชีDแจงการจัดการเรี ยนการสอน
ทีQเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
13. การนําความรู ้ทีQได้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
14.การเรี ยนรู ้เพืQอพัฒนาตนเองให้เป็ นคน
มีวนิ ยั ในตนเองอย่างมีความสุ ข
15. การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือ ดูแล
ใกล้ชิดจากครู
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.42 0.70 ปานกลาง 4.48 0.55
มาก
3.50 0.76

มาก

4.56 0.50

มากทีQสุด

3.52 0.67

มาก

4.50 0.50

มากทีQสุด

4.51 0.75

มากทีQสุด

4.96 0.21

มากทีQสุด

3.56 0.70

มาก

4.58 0.49

มากทีส$ ุ ด

t

-22.313*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 112
จากตารางทีQ 4.18 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยน หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.56) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.21 - 4.51
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือ ดูแลใกล้ชิดจากครู ( X =4.51) รองลงมา
คือ พฤติกรรมทีQพึงประสงค์ของนักเรี ยนเพิQมขึDน ( X =3.65) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การจัด
โครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา ( X =3.21)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีQสุด ( X =4.58) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการพบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง4.17-4.96
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือ ดูแลใกล้ชิดจากครู ( X =4.96) รองลงมา
คือ การซืD อของต่อแถวเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง ( X =4.79) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การจัด
โครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา ( X =4.17)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยน หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 กับครัDงทีQ 2
พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -22.31 ; P <. 05)
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ตารางทีQ 4.19 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 และหลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2
รายการ
1. การประชุมชีDแจงแนวทางการ
เสริ มสร้างวินยั ของโรงเรี ยน
2. การจัดการเรี ยนการสอนของครู
3. การจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
4. บุตรหลานไหว้ก่อนมาโรงเรี ยนและ
กลับจากโรงเรี ยน
5. บุตรหลานตืQนเช้ามาทันโรงเรี ยนเข้า
6. บุตรหลานช่วยทํางานบ้านทีQทุกอย่าง
ทีQสามารถทําได้ เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น
ล้างชาม ฯลฯ
7. บุตรหลานรู ้จกั การรอคอย การซืDอของ
เรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
8. บุตรหลานเอาใจใส่ รับผิดชอบ
ในการเรี ยน
9. บุตรหลานดูแลเอาใจใส่ สุขภาพของ
ตนเอง
10. บุตรหลานพูดสุ ภาพ ไม่กา้ วร้าว
11. บุตรหลานเคารพเชืQอฟังผูป้ กครอง
12. บุตรหลานเข้าร่ วมกิจกรรมของ
โรงเรี ยนทุกครัDง
13. การมีส่วนร่ วมกําหนดปั ญหาวินยั ของ
บุตรหลาน
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.80 0.80
มาก
3.84 0.78
มาก
3.41 0.68
3.55 0.70
3.51 0.55

ปานกลาง
มาก
มาก

3.89 0.79
4.55 0.50
4.60 0.49

มาก
มากทีQสุด
มากทีQสุด

3.58 0.62
3.31 0.71

มาก
ปานกลาง

4.68 0.47
4.49 0.50

มากทีQสุด
มาก

3.32 0.60

ปานกลาง

4.46 0.50

มาก

3.26 0.60

ปานกลาง

4.44 0.52

มาก

3.41 0.60

ปานกลาง

4.28 0.59

มาก

3.64 0.83
3.53 0.72
4.51 0.50

มาก
มาก
มากทีQสุด

4.56 0.50
4.49 0.50
4.58 0.50

มากทีQสุด
มาก
มากทีQสุด

3.52 0.73

มาก

4.35 0.48

มาก

3.56 0.66

มาก

4.40 0.55

มาก

t

-17.087*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 84
จากตารางทีQ 4.19 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง ทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีดงั นีD

201

ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.56) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการพบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.26-4.51
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ บุตรหลานเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครัDง ( X =4.51) รองลงมา คือ
การประชุมชีDแจงแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ของโรงเรี ยน ( X =3.80) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ
บุตรหลานเอาใจใส่ รับผิดชอบในการเรี ยน ( X =3.26)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.40) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการพบว่า มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.84- 4.68
รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด คือ บุตรหลานตืQนเช้ามาทันโรงเรี ยนเข้า ( X =4.68) รองลงมา คือ บุตรหลาน
ไหว้ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับจากโรงเรี ยน ( X =4.60) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ การประชุม
ชีDแจงแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ของโรงเรี ยน ( X =3.84)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง หลังจากการใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 กับครัDง
ทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t = -17.09 ; P <. 05)
ตารางทีQ 4.20 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน ทีQมีต่อ
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง หลังการใช้รูปแบบครัDงทีQ1 และหลังการใช้รูปแบบ
ครัDงทีQ 2
รายการ
1. การรับทราบแผนการดําเนินงาน
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน
2. การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการ
ดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
3. นักเรี ยนแสดงความเคารพต่อผูอ้ ืQนได้
ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
4. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
5. การเดินแถวของนักเรี ยนเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
6. ความมุ่งมันQ ตัDงใจของผูบ้ ริ หาร และครู
7. การเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.57 0.53
มาก
4.57 0.53 มากทีQสุด

4.00 0.00

มาก

4.86 0.38

มากทีQสุด

3.00 0.00

ปานกลาง

3.57 0.53

มาก

3.29 0.76
3.57 0.53

ปานกลาง
มาก

3.57 0.53
4.57 0.53

มาก
มากทีQสุด

3.57 0.79
3.71 0.76

มาก
มาก

4.57 0.53
4.57 0.53

มากทีQสุด
มากทีQสุด

t
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ตารางทีQ 4.20 (ต่อ)
รายการ
8. ระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองนักเรี ยน
9. การนําผลมาใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนา
การดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั
10. การดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
รวม

หลังการใช้ ครัIงที$ 1
หลังการใช้ ครัIงที$ 2
S.D ความหมาย X
S.D ความหมาย
X
3.57 0.53
มาก
3.86 0.38
มาก
4.43 0.53

มาก

4.57 0.53

มากทีQสุด

4.43 0.53

มาก

4.57 0.79

มากทีQสุด

3.71 0.50

มาก

4.33 0.53

มาก

t

-7.411*

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05
P <. 05 df = 6
จากตารางทีQ 4.20 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDน
พืDนฐานทีQมีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
มีดงั นีD
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลังจากการ
ใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.71) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า
มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.00 - 4.43 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ การนําผลมาใช้ในการ
ปรับปรุ ง พัฒนาการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั และการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนมี
ประสิ ทธิภาพ มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =4.43) รองลงมา คือ ระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ( X =4.14) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด คือ นักเรี ยนแสดงความ
เคารพต่อผูอ้ ืQนได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย ( X =3.00)
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลังจากการ
ใช้รูปแบบครัDงทีQ 2 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.33) เมืQอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า
มีค่าเฉลีQยอยูร่ ะหว่าง 3.57 - 4.86 รายการทีQมีค่าเฉลีQยสู งสุ ดคือ การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนิน
งานการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน ( X =4.86) ส่ วนรายการทีQมีค่าเฉลีQยตํQาสุ ด มี 2 รายการ คือ นักเรี ยน
แสดงความเคารพต่อผูอ้ ืQนถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย และนักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการ
เรี ยน มีค่าเฉลีQยเท่ากัน ( X =3.57)
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ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัDนพืDนฐาน หลังจากการ
ใช้รูปแบบครัDงทีQ 1 กับครัDงทีQ 2 พบว่า มีค่าเฉลีQยเพิQมขึDนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีQระดับ .05 (t=-7.41
;P<. 05)

บทที$ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั*งนี*มี วัตถุประสงค์ เพื$อ สํารวจความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง เปรี ยบเทียบผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้วย นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จํานวน 219 คน
วิธีดาํ เนินการ คือ การสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากนั*นได้ดาํ เนินการพัฒนารู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ปรากฏว่า ได้โครงสร้างรู ปแบบทีPมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ขั*นตอน ได้แก่
ขั*นตอนทีP 1 ความตระหนัก ขั*นตอนทีP 2 การบริ หารจัดการ ขั*นตอนทีP 3 การลงมือปฏิบตั ิ และขั*นตอน
ทีP 4 การประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ผลการตรวจสอบ
พบว่า มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากทีPสุด นํารู ปแบบทีP
พัฒนาแล้วมาใช้กบั นักเรี ยนและครู โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตั*งแต่ช* นั ประถมศึกษาปี ทีP 1 - ชั*นมัธยมศึกษาปี
ทีP 2 ของปี การศึกษา 2560 และนักเรี ยนชั*นประถมศึกษาปี ทีP 2 - ชั*นมัธยมศึกษาปี ทีP 3 ของปี การศึกษา
2561 ซึP งเป็ นนักเรี ยนกลุ่มเดียวกัน เป็ นเวลา 2 ปี ดําเนินการตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปี ละ 1 ครั*ง โดยใช้เครืP องมือทีPผวู ้ จิ ยั
สร้างขึ*นเช่นเดียวกันทั*ง 2 ครั*ง แล้วนําผลมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหาค่าความแตกต่าง โดยการทดสอบ
ที (t-Test) แบบไม่อิสระ แบบวิจยั ทีPใช้ คือ แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและวัดหลัง เนืPองจากต้องการให้
ครู และนักเรี ยนทุกคน ได้รับการพัฒนาด้วยการปฏิบตั ิตามรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เครื$ องมือทีใ$ ช้ ในการวิจยั เป็ นชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 8 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบับทีP 1 แบบสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักเรี ยน จํานวน 7 ข้อ ฉบับทีP 2 แบบสํารวจความ
ต้องการจําเป็ นของผูป้ กครอง จํานวน 10 ข้อ ฉบับทีP 3 แบบสํารวจความต้องการจําเป็ นของครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน จํานวน 10 ข้อ ฉบับทีP 4 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีวนิ ยั ของ
นักเรี ยน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว
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จํานวน 48 ข้อ ฉบับทีP 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความตระหนัก
ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการลงมือปฏิบตั ิ และด้านการประเมินผล จํานวน 28 ข้อ ฉบับทีP 6
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน จํานวน 15 ข้อ ฉบับทีP 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูป้ กครอง จํานวน 13 ข้อ ฉบับทีP 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*น
จํานวน 10 ข้อ รวมทั*งสิ* น จํานวน 141 ข้อ เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะทีP 1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจความต้องการจําเป็ นก่อนการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง ระยะทีP 2 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถาม การใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเอง หลังจากใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองแล้ว ในปี การศึกษา 2560 และระยะทีP 3 เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต แบบสอบถาม หลังจากใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองแล้ว ในปี
การศึกษา 2561 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ทั*งในระยะทีP 2
และ 3 ใช้เครืP องมือและวิธีการเดียวกัน
สถิตทิ ใี$ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพ*ืนฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (%)
การหาค่าเฉลีPย ( X ) ค่าเบีPยงเบนมาตรฐาน (S.D) สถิติทดสอบความแตกต่าง ใช้การทดสอบที (t-Test)
แบบไม่อิสระ หาค่าสัมประสิ ทธิXสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั สถิติทีPใช้หาค่าคุณภาพเครืP องมือ ได้แก่ หา
ค่าความตรงตามสู ตร IOC และหาค่าความเทีPยงตามสู ตร แอลฟา (α) ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี*
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ น สํ าหรับการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัย
ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา สรุปได้ ดงั นีO
ผลการสํารวจความต้องการจําเป็ นโดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก และเมืPอ
พิจารณาเป็ นรายการ พบว่า ความต้องการจําเป็ นตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั*นพื*นฐาน มีค่าเฉลีPยสู งสุ ด รองลงมา คือ ความต้องการจําเป็ นตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง
ส่ วนความต้องการจําเป็ นตามความคิดเห็นของนักเรี ยน มีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด ซึP งทุกรายการผ่านเกณฑ์การ
สํารวจและผลการสํารวจ พบว่า ต้องการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา สรุปได้ ดงั นีO
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ผลการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ตามแนวทางพระราช
ดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปรากฏว่า ในรู ปแบบมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ขั*นตอน ทีPมีความเชืPอมโยง
และสัมพันธ์กนั เริP มต้นจาก 1) ความตระหนัก 2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ และ
4) การประเมินผล โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมทุกขั*นตอน ได้รูปแบบการดําเนินงานทีPสอดคล้องและ
ต่อเนืPองกันเป็ นวัฏจักร และส่ งผลร่ วมกันต่อการพัฒนาวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีท* งั 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ซึP งได้รับการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของโครงสร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผลการตรวจสอบ โดยภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และความเป็ น
ไปได้อยูใ่ นระดับมากทีPสุด และเมืPอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ดของความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ คือ รู ปแบบย่อยมีความเชืPอมโยงต่อเนืPอง และรู ปแบบสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ดทั*งความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ คือ รู ปแบบมี
ความคิดริ เริP มสร้างสรรค์
3. ผลการเปรียบเทียบการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ด้ านการแสดงความเคารพ ด้ านความ
รับผิดชอบ และด้ านการจัดระเบียบแถว
3.1 ผลการเปรียบเทียบ ด้ านการแสดงความเคารพ
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ ไหว้พระ ผูท้ ีPเคารพ บุคคลทัวP ไปถูกต้องตามวัฒนธรรม
ไทย รองลงมา คือ ไหว้ครู และกล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมืPอเจอครู นอกบริ เวณโรงเรี ยน ส่ วนรายการทีPมี
ค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ เชืPอฟังและปฏิบตั ิตามคําสังP สอนของครู
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ เมืPอเข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าวขออนุญาตครู รอง
ลงมา คือ เมืPอรับของจากผูใ้ หญ่ไหว้พร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ
พูดจาสุ ภาพกับครู พ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ด้านการแสดงความเคารพ หลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2
มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
3.2 ผลการเปรียบเทียบ ด้ านความรับผิดชอบ
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ ส่ งการบ้านตามเวลาทีPกาํ หนด ดูแลและ

207

ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน ชั*นเรี ยน รองลงมา คือ รับผิดชอบต่อหน้าทีPทีPได้รับมอบหมาย
ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ ไม่เคยขาดเรี ยนยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
รองลงมา คือ เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครั*ง ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ ช่วยทํางานบ้าน
เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ด้านความรับผิดชอบ หลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2 มีค่า
เฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
3.3 ผลการเปรียบเทียบ ด้ านการจัดระเบียบแถว
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รองลงมือ คือ เดิน
แถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวัน ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ ไม่พดู คุย
หยอกล้อ ขณะเข้าแถว
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ เดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหาร
กลางวัน รองลงมา คือ ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับก่อนหลัง ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ ไม่
พูดคุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ด้านการจัดระเบียบแถว หลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2 มีค่า
เฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัOนพืนO ฐาน ตามลําดับดังนีO
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครู ใน 4 องค์ ประกอบ ดังนีO
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครู ด้ านความตระหนัก
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ดมี 2 รายการ คือ การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นของครู และการแลกเปลีPยนเรี ยนรู ้ ร่ วมทบทวนการดําเนินงานในรู ปแบบ PLC รองลงมา คือ
การให้ความรู ้ความเข้าใจเกีPยวกับความสําคัญของวินยั แก่ผเู ้ กีPยวข้อง ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ
การวางแผนแนวทางแก้ปัญหาครอบคลุมทั*งระดับโรงเรี ยน เครื อข่าย
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ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นของครู
รองลงมา คือ การให้ความรู ้ความเข้าใจเกีPยวกับความสําคัญของวินยั แก่ผเู ้ กีPยวข้อง ส่ วนรายการทีPมี
ค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ การกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า ความพึงพอใจของครู ดา้ นความตระหนัก หลังการใช้รูปแบบ
ครั*งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครู ด้ านการบริหารจัดการ
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีPผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
รองลงมา คือ การกําหนดโครงการ/กิจกรรมระยะเวลาในการดําเนินการ ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด
คือ การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมทีPเอื*อต่อการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีPผเู ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และการชี*แจงนักเรี ยนเกีPยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และการทําโครงงาน รองลงมา มี
2 รายการ คือ การพัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบก่อนมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ และการกําหนดโครงการ/
กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมทีP
เอื*อต่อการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจของครู ด้านการบริ หารจัดการ หลังการใช้
รู ปแบบครั*งทีP 2 พบว่า มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครู ด้ านการลงมือปฏิบัติ
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การสอนวินยั โดยบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รองลงมา คือ บรรยากาศของความรักความอบอุ่น ดูแลช่วยเหลือด้วยกัลยาณมิตร
ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด มี 3 รายการ คือ การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิ ปปา (CIPPA MODEL)
การทบทวนพูดคุยเรืP องเมืPอจบแต่ละกิจกรรมย่อยในรู ปแบบ AAR (After Action Review) และการ
นิเทศติดตามการดําเนินงาน
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา รองลงมา คือ การ
สอนวินยั โดยบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด
คือ การทบทวนพูดคุยเรืP องเมืPอจบแต่ละกิจกรรมย่อยในรู ปแบบ AAR (After Action Review)
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ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจของครู ด้านการบริ หารจัดการ หลังการใช้
รู ปแบบครั*งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครู ด้ านการประเมินผล
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด มี 4 รายการ คือ การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ การ
ประเมินผลระดับโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน และการสรุ ปผลการ
ดําเนินงานประจําปี และรายงานผลแก่ผเู ้ กีPยวข้อง รองลงมา คือ การนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ งการ
ดําเนินงานให้เหมาะสมยิงP ขึ*น ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด มี 2 รายการ คือ การประเมินผลก่อนการ
ใช้รูปแบบ และการประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบ มีค่าเฉลีPยเท่ากัน
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานผลแก่ผเู ้ กีPยวข้อง
รองลงมา คือ การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ การประเมินผล
ภาพรวมของโรงเรี ยน
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจของครู ด้านการประเมินผล หลังการใช้
รู ปแบบครั*งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ในการใช้ รูปแบบ
สรุ ปผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การบริ หารจัดการ รองลงมา คือ ความตระหนัก ส่ วน
รายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ การประเมินผล
สรุ ปผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการ พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ ความตระหนัก และการลงมือปฏิบตั ิ รองลง
มือ คือ การบริ หารจัดการ ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ การประเมินผล
สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบ ความพึงพอใจของครู หลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2 มีค่าเฉลีPย
เพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือ ดูแลใกล้ชิดจากครู รองลงมา
คือ พฤติกรรมทีPพึงประสงค์ของนักเรี ยนเพิPมขึ*น ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
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ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีPสุด เมืPอพิจารณาเป็ น
รายการพบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดจากครู รองลงมา
คือ การซื* อของต่อแถวเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยน หลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2 มี
ค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ บุตรหลานเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครั*ง รองลงมา คือ
การประชุมชี*แจงแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ของโรงเรี ยน ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ดคือบุตรหลาน
เอาใจใส่ รับผิดชอบในการเรี ยน
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ บุตรหลานตืPนเช้ามาทันโรงเรี ยนเข้า รองลงมา คือ บุตรหลานไหว้
ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับจากโรงเรี ยน ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ดคือ การประชุมชี*แจงแนวทางการ
เสริ มสร้างวินยั ของโรงเรี ยน
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครอง หลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2 มี
ค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืนO ฐาน
ผลการประเมินครั*งทีP 1 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด มี 2 รายการ คือ การนําผลมาใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาการดําเนินงาน
การเสริ มสร้างวินยั การดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ รองลงมา คือ ระบบการ
นิเทศติดตามการดําเนินงาน การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด
คือ นักเรี ยนแสดงความเคารพต่อผูอ้ ืPนได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
ผลการประเมินครั*งทีP 2 โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ
พบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ดคือ การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยน ส่ วนรายการทีPมีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด มี 3 รายการ คือ นักเรี ยนแสดงความเคารพต่อผูอ้ ืPนถูกต้อง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยน และระบบการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
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ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน
หลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2 มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05
การอภิปรายผล
การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ครั*งนี* มีขอ้ ค้นพบและประเด็นในการอภิปราย
ตามลําดับ ดังนี*
1. จากผลการวิจยั ทีพ$ บว่ า การสํ ารวจความต้ องการจําเป็ น ในการพัฒนารู ปแบบการเสริ ม
สร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก และผ่านเกณฑ์การสํารวจทุกรายการ ผลการสํารวจพบว่า นักเรี ยน
ผูป้ กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ นพรัตน์ ชัยเรื อง (2559 : 159-169) ได้วจิ ยั เรืP อง รู ปแบบการบริ หาร
สถานศึกษาเพืPอพัฒนาวินยั นักเรี ยน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนดีประจําตําบลจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า
ความต้องการและความจําเป็ นในการพัฒนาวินยั นักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก โดยครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความปรารถนาร่ วมกันในการพัฒนาวินยั นักเรี ยน และพร้อมกําหนด
ทิศทางการดําเนินการพัฒนาวินยั นักเรี ยน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เบญญาภา หลวงราช
(2560 : 127-129) ได้วจิ ยั เรืP องปั จจัยทีPส่งผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า แนวทางการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน
พ่อแม่ตอ้ งให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในการร่ วมกันพัฒนาวินยั ในตนเอง นักเรี ยนต้องตระหนัก
และเห็นความสําคัญในการพัฒนาวินยั ในตนเอง
ทั*งนี*จากการทีP นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มี
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นเพราะนักเรี ยน ผูป้ กครอง
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ได้ร่วมกันศึกษาสภาพความมีวนิ ยั ของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนยังขาดความมีวนิ ยั ในตนเองอยูม่ าก ทั*งด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถว ด้วยความความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวนิ ยั ตลอดจนประโยชน์ของการ
มีวนิ ยั จึงร่ วมกันหาแนวทางในแก้ไขปั ญหา การกําหนดวินยั เป้าหมาย พฤติกรรมทีPพึงประสงค์และไม่
พึงประสงค์ร่วมกัน ซึP งสามารถสรุ ปแนวทางทีPตอ้ งการให้โรงเรี ยนดําเนินการเพืPอเสริ มสร้างวินยั ของ
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นักเรี ยน ได้แก่ กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขาทีPสอดแทรกในกิจวัตรประจําวัน โครงงานนักเรี ยน การ
บูรณาการเรี ยนการสอนทีPเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ภายใต้บรรยากาศทีPอบอุ่น และครู เป็ นแบบอย่างทีPดี
สอดคล้องกับรายงานการประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี(2560 : 57) ทีPบนั ทึกว่าโรงเรี ยน
ควรมีแนวทาง วิธีการ หรื อกิจกรรม ทีPเสริ มสร้างและพัฒนาวินยั ในตนเองของนักเรี ยนทีPชดั เจนและ
ต่อเนืPอง ดังนั*นเพืPอให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเองจึงจําเป็ นทีPจะต้องพัฒนารู ปแบบ เพืPอเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองของนักเรี ยนด้วยการบริ หารจัดการทีPทุกฝ่ ายทีPเกีPยวข้องมีส่วนร่ วม
2. จากผลการวิจยั การพัฒนารู ปแบบทีพ$ บว่ า ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของ
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา ในประเด็น ชืPอของรู ปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ ความเชืPอมโยงต่อเนืPองของ
รู ปแบบย่อย ความคิดริ เริP มสร้างสรรค์ เนื*อหา ภาษาทีPใช้ มีความกระชับรัดกุม การนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
และประโยชน์ในการนําไปใช้ ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก และมีความความเป็ นไป
ได้ในระดับมากทีPสุด สอดคล้องกับ Keeves (1988 : 560) ทีPกล่าวถึงคุณลักษณะของรู ปแบบทีPดี
ว่า ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structure Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ทีP
เกีPยวข้องกันแบบทัวP ไป (Associative Relationship) ควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีPจะเกิดขึ*น
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต ทดสอบรู ปแบบพื*นฐานจากข้อมูลเชิงประจักษ์ นํามาใช้อภิปราย
ปรากฏการณ์ได้ โดยต้องระบุหรื อชี*ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรืP องทีPศึกษา ซึP งสอดคล้องกับกอง
วิจยั ทางการศึกษา (2545 : 99-106) ทีPได้กล่าวถึงรู ปแบบในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ว่า โรงเรี ยนจะต้องกําหนดนโยบายการพัฒนาด้านวินยั ในตนเองของนักเรี ยนให้ชดั เจน การประชุม
ชี*แจงสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ความสําคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรี ยน นักเรี ยนทุกคนปฏิบตั ิร่วมกัน รวมถึงการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาด้านวินยั ทีPมีความ
หลากหลายอย่างเป็ นระบบ ต่อเนืPอง และทัวP ถึงนักเรี ยนทุกคน การแต่งตั*งคณะกรรมการรับผิดชอบ
นิเทศติดตาม ประเมินผลในหลายรู ปแบบ และสรุ ปผล และสอดคล้องกับ บุญชม ศรี สะอาด (2560 :
104-106) ทีPกล่าวถึง การสร้างหรื อการพัฒนารู ปแบบว่า เป็ นขั*นตอนทีPผวู ้ จิ ยั ต้องศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี
และแนวความคิดรู ปแบบทีPมีผพู ้ ฒั นาไว้แล้วในเรืP องเดียวกันหรื อเรืP องอืPน ๆ และผลการวิจยั ทีPเกีPยวข้อง
การวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถกําหนดองค์ประกอบภายในรู ปแบบ รวมทั*ง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนั*น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิพนธ์ หลักทรัพย์
(2558 : 260-266) ได้วจิ ยั เรืP อง รู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยใช้หลัก
ไตรสิ กขา ในสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีPการศึกษาประถมศึกษา พบว่า การสร้าง
รู ปแบบเป็ นกระบวนการทีPมีความเชืPอมโยงกันมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ หลักการ ระบบ
และกลไกวิธีดาํ เนินการ แนวการประเมิน และเงืPอนไขความสําเร็ จ
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ทั*งนี* ผลจากการตรวจสอบรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นเช่นนี* น่าจะเป็ นผลมา
จากผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการพัฒนารู ปแบบตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เข้าใจปั ญหา
โดยการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และปั จจัยทีPส่งผลต่อการเกิดปั ญหาวินยั ทั*งของตัวนักเรี ยนเอง
ครู ผูป้ กครอง และชุมชน เพืPอเข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหาอย่างแท้จริ ง และเข้าถึงปั ญหาโดยผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีPเกีPยวข้องกับการบริ หารสถานศึกษา แนวคิดเกีPยวกับแนวทางการเสริ มสร้างวินยั
และผลการวิจยั ต่าง ๆ ความเป็ นไปได้ในการนํามาประยุกต์ใช้ จากการศึกษาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงกําหนด
แนวทาง วิธีการ กิจกรรรม ทําให้ได้รูปแบบทีPมีองค์ประกอบของโครงสร้าง 4 ขั*นตอน ได้แก่ 1) ความ
ตระหนัก 2) การบริ หารจัดการ 3) การลงมือปฏิบตั ิ 4) การประเมินผล ทีPมีความสัมพันธ์ เชืPอมโยง และ
เกีPยวเนืPองซึP งกันและกัน ทีPจะส่ งผลต่อการพัฒนาวินยั นักเรี ยนให้เป็ นรู ปธรรมและยังP ยืน สอดคล้องกับ
นุชรัตน์ ประสิ ทธิศิลป์ ชัย (2560 : https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nutch/project-updates) ทีP
กล่าวว่า แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการพัฒนาสถานศึกษาว่า เป็ นกระบวนการทีP
น้อมนําหลักคิดตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลทีP 9 ร่ วมกับหลักการ
ทางพุทธศาสนา หลักการของการบริ หารในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความยังP ยืนโดยมีเป้าหมายอยูท่ ีP
คุณภาพของผูเ้ รี ยน
3. จากผลการวิจยั การใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียน
ทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ด้ านวินัย 3 ด้ าน คือ ด้ านการแสดงความ
เคารพ ด้ านความรับผิดชอบ และด้ านการจัดระเบียบแถว
ผลการวิจยั ทีPพบว่า การมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว หลังจากการใช้รูปแบบแล้ว มีพฒั นาการสู งขึ*นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 ทุกด้าน ซึP งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 - 3 หลังจากการใช้
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองมาแล้ว 2 ปี การศึกษา ประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองในปี การศึกษา 2561 สู งกว่าประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบ ในปี การศึกษา
2560 อภิปรายแต่ ละด้ านได้ ดงั นีO
3.1 ด้ านการแสดงความเคารพ
ผลการเปรี ยบเทียบหลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 1 และหลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2
พบว่า มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการ
ทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน ไหว้ครู และกล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ”
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เมืPอเจอครู นอกบริ เวณโรงเรี ยน ไหว้ครู พร้อมกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับ ทั*งเวลามาและเวลากลับ เมืPอรับของ
จากผูใ้ หญ่ ไหว้พร้อมกล่าว “ขอบคุณค่ะ/ครับ” ไหว้ผทู ้ ีPเคารพด้วยการประนมมือค้อมศีรษะลง หัวแม่
มือจรดปลายจมูก ไหว้พระ ผูท้ ีPเคารพ บุคคลทัวP ไปได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย นังP สมาธิ ทําจิตใจ
ให้สงบก่อนเข้าเรี ยน เมืPอเข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าวขออนุญาตครู การแสดงความเคารพของ
นักเรี ยนเป็ นพฤติกรรมทีPแสดงออกต่อครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูใ้ หญ่ และบุคคลรอบข้าง จึงเป็ นหน้าทีP
ของครู พ่อแม่ ผูป้ กครองทีPจะต้องร่ วมมืออบรมสังP สอนเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนได้แสดงความเคารพทีP
ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สิ ริกร สิ นสม (2558 : 83-85) ได้ศึกษาปั จจัยทีPมีผล
ต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีPการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า ปั จจัยทีPส่งผลต่อการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน
คือ การปฏิบตั ิตนของครู ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และการอบรมเลี*ยงดูของพ่อแม่ผปู ้ กครอง และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณัฐวุฒิ บุรีแสง และเพลินพิศ ธรรมรัตน์ (2556 : 17-26) ได้วจิ ยั เรืP อง การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการพัฒนาวินยั นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านกุดจาน สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีPการศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า การใช้แนวทางในการพัฒนาวินยั นักเรี ยน 2 แนวทาง คือ 1) การจัด
กิจกรรมพัฒนาวินยั นักเรี ยนประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ การเยียP มบ้านนักเรี ยน กิจกรรมอบรม
นักเรี ยนหน้าเสาธง กิจกรรมการยืนรับ-ส่ งนักเรี ยน กิจกรรมโฮมรู ม 2) การนิเทศภายใน ทําให้การ
พัฒนาวินยั นักเรี ยนด้านการทําความเคารพ ได้แก่ การไม่แสดงความเคารพครู ผูป้ กครอง ผูม้ าเยียP ม
โรงเรี ยน มีพฤติกรรมดีข* ึนมาก และนักเรี ยนเห็นความสําคัญของทําความเคารพ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ประสิ ทธิX ทองภู และคณะ (2557 : 146-148) ได้ศึกษาการดําเนินงานเสริ มสร้างวินยั
นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านผือ สังกัดสํานักงานเขตพื*นทีPการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า
การเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนโดยใช้กิจกรรมการอบรมคุณธรรม กิจกรรมนักเรี ยนต้นแบบ มีผลทําให้
นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการทําความเคารพดีข* ึน
ทั*งนี* จากการทีPนกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเองด้านการแสดงความเคารพดีข* ึน อาจเป็ น
เพราะนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความสําคัญของการแสดงความเคารพทีPถูกต้องและเหมาะสมจาก
การสอนของครู ทีPสอนโดยตรง และสอดแทรกเรืP องการแสดงความเคารพทั*งความรู ้และการปฏิบตั ิจริ ง
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา คือ ขัOนศีล การควบคุมนักเรี ยนให้
อยูใ่ นระเบียบวินยั ทั*งกายและวาจา ในกิจกรรมประจําวัน เช่น การอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมไหว้
สวยรวยยิม* กิจกรรมไปมาลาไหว้ กิจกรรมชืPนชมคนดี กิจกรรมบันทึกความดี เป็ นต้น ขัOนสมาธิ
การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิดให้แน่วแน่ ในกิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมนังP สมาธิก่อน
เข้าเรี ยน ขัOนปัญญา ใช้สมาธิในการทําความเข้าใจสิP งต่าง ๆ ในกิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรม
โฮมรู ม กิจกรรมคิดอย่างมีเหตุผล เนืPองจากการแสดงความเคารพเป็ นพฤติกรรมทีPแสดงออกเมืPอพบ
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เจอผูท้ ีPเคารพ เช่น ครู พ่อแม่ ผูใ้ หญ่ ดังนั*นหากนักเรี ยนมีพฤติกรรมการแสดงความเคารพทีPไม่ถูกต้อง
และเหมาะสม จึงสามารถให้คาํ แนะนําบอกกล่าวได้ทนั ที การติดตามประเมินผลพฤติกรรมจึงทําได้
อย่างใกล้ชิดและต่อเนืPอง นอกจากนี*การยกย่องชมเชยด้วยวาจาทุกครั*งทีPนกั เรี ยนแสดงความเคารพได้
ถูกต้องเหมาะสม และการให้เป็ นแบบอย่างทีPดีแก่ผอู ้ ืPน เป็ นแรงเสริ มสําคัญทีPทาํ ให้นกั เรี ยนได้แสดง
พฤติกรรมการแสดงความเคารพอย่างต่อเนืPอง จากผลการวิจยั ด้านการแสดงความเคารพ ในภาพรวม
จะสังเกตเห็นได้วา่ การไหว้ เป็ นพฤติกรรมทีPนกั เรี ยนทําได้ดีข* ึนมากทีPสุด ทั*งนี* นอกจากเป็ นเพราะ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีPโรงเรี ยนจัดขึ*นแล้ว ส่ วนหนึPงอาจเป็ นเพราะการไหว้ เป็ นวัฒนธรรมไทยทีPนกั เรี ยน
สามารถเห็นได้ทวัP ไปในชีวติ ประจําวันทั*งภายในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน จึงทําให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิ สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ทีPกล่าวถึงการ
เสริ มสร้างวินยั ด้านการแสดงความเคารพว่า การใช้วฒั นธรรมในสังคม เป็ นแนวปฏิบตั ิผสมผสานกับ
หลักการ ทําให้เป็ นพฤติกรรมทีPเคยชิน เช่น การทําความเคารพด้วยการไหว้เมืPอพบผูใ้ หญ่ เป็ นสิP งทีPเขา
ทําได้ง่าย เป็ นวัฒนธรรมไทยทีPเด็กได้เห็นแบบอย่างทีPดีอยูเ่ สมอ ดังนั*น การไหว้จึงง่ายต่อการปฏิบตั ิ
3.2 ด้ านความรับผิดชอบ
ผลการเปรี ยบเทียบหลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 1 และหลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2
พบว่า มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการ
ทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามทีPโรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน รับผิดชอบต่อหน้าทีPทีP
ได้รับมอบหมาย ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน
ทุกครั*ง ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน ชั*นเรี ยน ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของ
โรงเรี ยน เข้าเรี ยนตามตารางและตามทีPครู นดั หมาย เคารพเชืPอฟังผูป้ กครองและปฏิบตั ิตาม สอดคล้อง
กับ นวลศิริ เปาโรหิ ตต์ (2540 : 30-34) ทีPกล่าวถึงการสร้างวินยั ให้เด็กยอมรับวินยั หรื อกฎทุกกฎว่า กฎ
ต้องมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ 1) กฎต้องสมเหตุสมผลเป็ นสิP งทีPดี เป็ นไปได้ และเป็ นเรืP องทีPเด็กทําได้
ในระดับอายุของเขา 2) กฎต้องถูกต้องชัดเจน ไม่คลุมเครื อ อย่าให้มีขอ้ สงสัย 3) กฎต้องบังคับได้
ทําผิดต้องลงโทษจริ งจัง ทําอย่างต่อเนืPองและสมํPาเสมอ ซึP งสอดคล้องกับ Jet (2005 : unpage) ได้วจิ ยั
เกีPยวกับวิธีการสร้างวินยั แก่เด็ก พบว่า การตั*งกฎสําหรับเด็กจะต้องให้เหตุผลและบทลงโทษให้เด็กได้
เข้าใจชัดเจน สอนให้เด็กเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงผลกระทบของการแสดงพฤติกรรมทีPไม่มีวนิ ยั ของตนเอง
และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และปาริ ชาติ จันทร์เพ็ญ (2559 : 93-101)
ได้วจิ ยั เรืP อง การพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองด้วยหลักไตรสิ กขา กรณี ศึกษานักเรี ยนชั*นประถมศึกษา
สังกัดเขตพื*นทีPการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั ในตนเองเพิPมมากขึ*น ทั*งวินยั ในการ
ปฏิบตั ิภารกิจในชีวติ ประจําวัน วินยั ในการรักษาศีล วินยั ในเรืP องความตรงต่อเวลา วินยั ในการรายงาน
ตนเองอย่างซืP อสัตย์
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ทั*งนี* จากการทีPนกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเองด้านความรับผิดชอบดีข* ึน อาจเป็ นเพราะ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความสําคัญของความรับผิดชอบในตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม จาก
การสอนของครู ทีPสอนโดยตรง และสอดแทรกเรืP องความรับผิดชอบในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดข้อตกลงต่างๆ เช่น ข้อตกลงในชั*นเรี ยน การกําหนดผูร้ ับผิดชอบเวรประจําวัน
การกําหนดวิธีการลงโทษนักเรี ยนทีPทาํ ผิดขาดความรับผิดชอบด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ การ
กําหนดกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับกฎระเบียบของโรงเรี ยนทีPชดั เจนนักเรี ยนเข้าใจถึงเหตุและผลของการตั*งกฎ
เช่น การแต่งกายตามวันทีPกาํ หนด การแต่งชุดนักเรี ยนถูกต้องตามระเบียบ เป็ นต้น การจัดกิจกรรม
เรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา คือ ขัOนศีล การควบคุมนักเรี ยนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ทั*งกายและวาจา ใน
กิจกรรมประจําวัน เช่น กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมจิตอาสาประจําวัน กิจกรรมชืPนชมคนดี
กิจกรรมของหายแล้วได้คืน กิจกรรมออมทรัพย์ในชั*นเรี ยน เป็ นต้น ในกิจกรรมประจําสัปดาห์ เช่น
กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมตลาดนัดโรงเรี ยน เป็ นต้น
ขัOนสมาธิ การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิดให้แน่วแน่ ในกิจกรรมประจําวัน เช่น กิจกรรมไหว้พระ
สวดมนต์ กิจกรรมนังP สมาธิก่อนเข้าเรี ยน เป็ นต้น ขัOนปัญญา ใช้สมาธิในการทําความเข้าใจสิP งต่างๆ
ในกิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมพีPสอนดูแลน้อง เป็ นต้น ในกิจกรรมประจํา
สัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมสภานักเรี ยน ในกิจกรรมเสริ ม เช่น กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น และจากผลการวิจยั ด้านความรับผิดชอบในภาพรวม
เมืPอพิจารณาในแต่ละรายการจะพบว่า รายการทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมหน้าเสาธง มีค่าเฉลีPย 4.95 ทีPเป็ นเช่นนี*เพราะ การจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน
ระดับชั*นมัธยมศึกษา ซึP งเป็ นนักเรี ยนส่ วนใหญ่ทีPมาโรงเรี ยนสาย ได้ร่วมกันกําหนดหัวข้อโครงงาน
“การมาโรงเรี ยนสาย” เป็ นปั ญหาเป้าหมายทีPจาํ เป็ นต้องแก้ไข การกําหนดปั ญหาวินยั ทีPได้มาจากการ
วิเคราะห์ หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขในรู ปแบบของโครงงานกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทําให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ถึงการมีวนิ ยั ในด้านความรับผิดชอบ เพืPอเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะ/พฤติกรรม
ทีPแสดงออกถึงการยึดมันP ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน เห็นความสําคัญ
และพร้อมทีPจะเปลีPยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีPดีข* ึน
3.3 ด้ านการจัดระเบียบแถว
ผลการเปรี ยบเทียบหลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 1 และหลังการใช้รูปแบบครั*งทีP 2
พบว่า มีค่าเฉลีPยเพิPมขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 เมืPอพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการ
ทีPมีค่าเฉลีPยสู งสุ ด คือ เข้าแถวยืนเรี ยงตามลําดับความสู ง เข้าแถวหน้าเสาธงแยกตามชั*นเรี ยนเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย เดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหารกลางวัน หลังรับประทานอาหาร
เดินแถวเป็ นระเบียบนําภาชนะไปล้าง เดินแถวเข้าชั*นเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ส่ งงานครู ต่อแถว
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ตามลําดับก่อนหลัง ขึ*น-ลงรถยืนเป็ นแถวเรี ยงลําดับก่อนหลังเป็ นระเบียบ นอกจากครู และผูบ้ ริ หาร
จะติดตามประเมินผลอย่างต่อเนืPองสมํPาเสมอแล้ว กิจกรรมการจัดระเบียบแถวซึP งเป็ นกิจกรรมทีPทาํ ทุก
วันและบ่อยครั*ง มีผลต่อความมีวนิ ยั ของนักเรี ยนด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2561 : 27) ทีPได้กล่าวถึงการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนว่า การทีPนกั เรี ยน
จะสามารถมีคุณลักษณะของการมีวนิ ยั ทีPพึงประสงค์ได้น* นั ต้องอาศัยความถีPของการปฏิบตั ิทีPสมํPาเสมอ
และการเสริ มแรงจากครู ผสู ้ อนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นระยะ เพืPอให้พฤติกรรมวินยั ทีPพึงประสงค์
นั*นยังคงอยู่ และพัฒนากลายเป็ นอุปนิสยั ทีPติดตัวนักเรี ยนตลอดไป และสอดคล้องกับสํานักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 : 21) ทีPกล่าวถึงเกีPยวกับแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ให้กบั นักเรี ยน
ว่า การทําให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้นกั เรี ยนรู ้เพิPม และปฏิบตั ิพฤติกรรมทีPดี เพืPอเป็ นพื*นฐานและ
ปฏิบตั ิต่อเนืPองจนเกิดเป็ นพฤติกรรมเคยชินทีPดี กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขาก็เป็ นกิจกรรมสําคัญทีPทาํ
ให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาวินยั ด้วย ซึP งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อภิลกั ษณ์ เนียมโพธิX (2560 :
66-67) ได้วจิ ยั เรืP อง การพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองด้านการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา ของนักเรี ยนชั*น
ประถมศึกษาปี ทีP 5 พบว่า นักเรี ยนทีPเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขามีวนิ ยั ในตนเองด้าน
การเรี ยนรู ้ โดยผ่านกิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมหน้าเสาธง การสอดแทรกเรืP อง
วินยั ในกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรมเยียP มบ้านนักเรี ยน กิจกรรมยืนรับ-ส่ งนักเรี ยน กิจกรรมนังP สมาธิก่อน
เข้าเรี ยน มีผลให้ปัญหาวินยั ของนักเรี ยนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการประพฤติปฏิบตั ิตนไม่
เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ของโรงเรี ยน การเข้าแถว ลดลง
ทั*งนี*จากการทีPนกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเองด้านการจัดระเบียบแถวดีข* ึนอาจเป็ นเพราะ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความสําคัญของการจัดระเบียบแถว จากการสอนของครู ทีPสอนโดยตรง
และสอดแทรกเรืP องความรับผิดชอบในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เนืPองจากวินยั ด้านการจัดระเบียบแถว
เป็ นวินยั ทีPตอ้ งใช้สมาธิ มีสติในการฝึ กปฏิบตั ิ มีจิตใจทีPมนัP คงแน่วแน่กบั สิP งทีPปฏิบตั ิอย่างต่อเนืPอง การ
จัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขาจึงเป็ นกิจกรรมหลักสําคัญ ทีPทาํ ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นขั*นตอน ได้แก่ ขัOนศีล การควบคุมนักเรี ยนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ทั*งกายและวาจา ในกิจกรรม
ประจําวัน เช่น กิจกรรมเดิน/เข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั กิจกรรมเดินเป็ นแถวเข้า
ห้องเรี ยน กิจกรรมเดินแถวไปโรงอาหาร กิจกรรมเข้าแถวรับอาหารและเข้าแถวซื* อของ เป็ นต้น ใน
กิจกรรมเสริ ม เช่น การใช้แรงเสริ ม รางวัลจูงใจ เป็ นต้น ขัOนสมาธิ การควบคุมสติ รวมจิตใจความคิด
ให้แน่วแน่ ในกิจกรรมประจําวัน เช่น กิจกรรมนังP สมาธิก่อนเข้าเรี ยน กิจกรรมรู ้สึกตัวทุกชัวP โมง
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจําวัน เป็ นต้น ขัOนปัญญา ใช้สมาธิในการทําความเข้าใจสิP งต่างๆ ใน
กิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมการคิดอย่างมีเหตุผล เป็ นต้น วินยั ด้านจัดระเบียบ
แถวดูเหมือนเป็ นเรืP องทีPง่าย นักเรี ยนสามารถทําได้โดยไม่ยาก แต่จริ ง ๆ แล้วการจัดระเบียบแถวเป็ น
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วินยั ทีPนกั เรี ยนต้องควบคุมตัวเอง ต้องมีสมาธิ มีสติในการปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะอยูต่ ่อหน้าหรื อลับหลัง แม้วา่
กิจกรรมการจัดระเบียบแถวจะเป็ นกิจกรรมทีPทาํ ซํ*า ๆ บ่อย ๆ ทุกวัน ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรี ยนจะมี
พฤติกรรมทีPดีข* ึน แต่การทีPนกั เรี ยนจะมีวนิ ยั การจัดระเบียบแถวจนเป็ นพฤติกรรมเคยชินทีPดีได้น* นั ครู
ผูบ้ ริ หาร จะต้องอบรมสังP สอนติดตามเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดจริ งจังสมํPาเสมอและต่อเนืPองด้วย
การมีวนิ ยั ของนักเรี ยนด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัด
ระเบียบแถว หลังจากการใช้รูปแบบแล้ว มีพฒั นาการสู งขึ*น หลังจากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองมาแล้ว 2 ปี การศึกษา ในปี การศึกษา 2561 นักเรี ยนมีวนิ ยั สู งกว่า ในปี การศึกษา 2560
ทีPผลการวิจยั เป็ นเช่นนี* จึงกล่าวได้วา่ เป็ นเพราะการดําเนินงานทีPทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมทั*งครู ผูป้ กครอง
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรี ยน มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของตนเอง
ต่อการพัฒนาวินยั การมีเป้าประสงค์ร่วมกัน คือ ลดพฤติกรรมทีPไม่พึงประสงค์ เพิPมพฤติกรรมทีPพึง
ประสงค์ ด้วยเป้าหมายเดียวกันย่อมนําไปสู่ แนวทางการปฏิบตั ิพฒั นาวินยั ทีPเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดความรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ*น
นอกจากการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมทีPนาํ มาสู่ ความสําเร็ จในการพัฒนาวินยั แล้ว ยังมี
ปั จจัยอืPน ๆ ทีPสาํ คัญ คือ ความพร้อมของครู มีความรู ้ความเข้าใจเกีPยวกับวินยั การจัดการเรี ยนการสอน
ทีPเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การบูรณาการสอนวินยั ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และการสร้างบรรยากาศทีPเอื*อ
ต่อการพัฒนาวินยั ให้กบั นักเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้วเิ คราะห์ปัญหาหรื อพฤติกรรมทีPไม่พึง
ประสงค์ จากการลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยการคิด เลือกทํา นําเสนอ ในรู ปแบบของโครงงานกลุ่ม ทําให้
เกิดการเรี ยนรู ้ ประพฤติปฏิบตั ิตน ตามข้อตกลงและกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน
ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึPง ทีPส่งผลให้การมีวนิ ยั ของนักเรี ยน ในด้านการแสดงความ
เคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว มีพฒั นาการทีPสูงขึ*น น่าจะเป็ นผลมาจาก
การจัดโครงการ กิจกรรมของโรงเรี ยนทีPเป็ นส่ วนหนึPงของกิจวัตรประจําวันของนักเรี ยน การดําเนิน
โครงการ กิจกรรมเป็ นไปอย่างต่อเนืPอง มีการติดตามผลอย่างสมํPาเสมอ ทั*งด้วยการว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยวาจา การสังเกต และการบันทึกพัฒนาการความก้าวหน้า ด้วยบรรยากาศทีPอบอุ่น การจัดโครงการ
กิจกรรมทีPครู ผบู ้ ริ หารร่ วมกําหนด โดยยังคงกิจกรรมปกติเดิมของโรงเรี ยนทีPมีอยูแ่ ล้ว และการเพิPมเติม
โครงการกิจกรรมทีPยดึ หลักไตรสิ กขาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ทั*งนี* เพราะการนําหลักไตรสิ กขามา
ใช้ในการปฏิบตั ิ เป็ นกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท* งั ในด้านความประพฤติ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และ
ปั ญญา (ปั ญญา) ได้อย่างมีข* นั ตอน กิจกรรมของโรงเรี ยนทีPจดั ขึ*น ประกอบด้วย กิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมประจําสัปดาห์ และกิจกรรมเสริ ม กิจกรรมเหล่านี*จะช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้เรืP องวินยั สามารถ
นํามาใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างปกติสุข
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4. จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืนO ฐาน โดยมีรายละเอียดของการ
อภิปรายผลตามลําดับ ดังนีO
4.1 ผลการวิจยั ทีพ$ บว่ า ความพึงพอใจของครู หลังจากการใช้รูปแบบแล้วมีพฒั นาการ
สู งขึ*นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 ซึP งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อทีP 4 ว่า หลังจาก
การใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองมาแล้ว 2 ปี การศึกษา ประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ในปี การศึกษา 2561 สู งกว่าประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบ ในปี การศึกษา
2560 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพรัตน์ ชัยเรื อง (2559 : 159-169) ได้วจิ ยั เรืP อง รู ปแบบการบริ หาร
สถานศึกษาเพืPอพัฒนาวินยั นักเรี ยน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนดีประจําตําบล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาวินยั นักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนา ด้านกระบวนการภายในและด้านงบประมาณ นอกจากนี*การกําหนดนโยบายของโรงเรี ยน
ทีPมีความชัดเจน ตระหนักและเห็นความสําคัญของตนเองในการพัฒนาวินยั ของนักเรี ยน รู ้และเข้าใจ
บทบาทหน้าทีPของตนเอง สอดคล้องกับ กองวิจยั ทางการศึกษา (2545 : 99-106) ทีPกล่าวถึงรู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั วินยั ในตนเองของนักเรี ยนว่าโรงเรี ยนต้องกําหนดนโยบายชัดเจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ประชุมชี*แจงรายละเอียดให้ครู ทุกคนในโรงเรี ยนทราบ เข้าใจถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญ
และประโยชน์ของการพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้วยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวินยั
ของนักเรี ยนทุกขั*นตอน นักเรี ยนมีวนิ ยั ทีPดีข* ึน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีPวางไว้ ทําให้
ครู มีความพึงพอใจสามารถปฏิบตั ิหน้าทีPของตนเองในการพัฒนาวินยั นักเรี ยนได้อย่างมันP ใจมีความสุ ข
สอดคล้องกับแนวคิดของจิราพร กําจัดทุกข์ (2552 : 23) ทีPได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่
หมายถึงความรู ้สึกทีPเป็ นการยอมรับความรู ้สึกทีPยนิ ดี หรื อความรู ้สึกชอบ ในการได้รับการตอบสนอง
ตามความคาดหวังหรื อความต้องการทีPบุคคลนั*นได้ต* งั ไว้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(2549 : 38-40) ทีPกล่าวถึงปั จจัยทีPมีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ว่า กระบวนการให้บริ การเป็ น
ส่ วนทีPสาํ คัญสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ประสิ ทธิภาพการจัดระบบการบริ การเป็ นขั*นตอนส่ งผล
ให้เกิดความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
ทั*งนี* จากการทีPครู มีความพึงพอใจในรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยน อาจเป็ นเพราะการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองนักเรี ยนของโรงเรี ยนทรัพย์ทวีเป็ น
การดําเนินงานเป็ นขั*นตอน เริP มจากสร้างความตระหนัก การบริ หารจัดการ การลงมือปฏิบตั ิ และการ
ประเมินผล โดยครู เข้ามามีส่วนร่ วมในการคิด วางแผน หาแนวทาง เพืPอแก้ไขปั ญหาวินยั อย่างเป็ น
รู ปธรรม ด้วยองค์ประกอบทีPมีความชัดเจน ทั*งความเชืPอมโยงขององค์ประกอบหลัก รายละเอียดของ
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องค์ประกอบย่อย ระยะเวลาโครงการ กิจกรรม แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนทีPเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ การมอบหมายหน้าทีPความรับผิดชอบของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรเพืPอสร้างความรู ้ความ
เข้าใจเกีPยวกับวินยั ตลอดจนนโยบายของผูบ้ ริ หารทีPมีความชัดเจนปฏิบตั ิได้จริ ง จึงทําให้นกั เรี ยนมี
วินยั ทีPดีข* ึนทั*งด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว
4.2 ผลการวิจยั ทีพ$ บว่ า ความพึงพอใจของนักเรียน หลังจากการใช้รูปแบบแล้ว มี
พัฒนาการสู งขึ*น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 ซึPงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อทีP 5 ว่า
หลังจากใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองมาแล้ว 2 ปี การศึกษา ประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองในปี การศึกษา 2561 สู งกว่าประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบในปี การศึกษา
2560 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพรัตน์ ชัยเรื องนพรัตน์ ชัยเรื อง (2559 : 159-169) ได้วจิ ยั เรืP อง
รู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพืPอพัฒนาวินยั นักเรี ยน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนดีประจําตําบล จังหวัด
นครศรี ธรรมราช พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาวินยั นักเรี ยน ด้านกิจกรรมพัฒนาวินยั
ตอบสนองความสนใจผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lanier (1993 : 1680-A)
ทีPพบว่า นักเรี ยนทีPได้รับการฝึ ก การให้คาํ แนะนํา และการจัดประสบการณ์ทาํ งานกลุ่ม จะมีการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมทีPสูงขึ*น นอกจากนี*การจัดสภาพแวดล้อมทีPดี บรรยากาศทีPอบอุ่น การให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือระหว่างครู กบั นักเรี ยนด้วยกัลยาณมิตรทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และมีวนิ ยั ทีPดีข* ึน
ซึP งสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ (2544 : 19-20) ทีPกล่าวว่า
การเรี ยนรู ้ทีPจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขนั*นจะต้องสร้างบรรยากาศ ความเป็ นกันเอง ให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยกับ
ผูส้ อน ผูเ้ รี ยนต้องได้แสวงหาความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความสุ ข เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ เบญญาภา หลวงราช (2560 : 127-129) ได้วจิ ยั เรืP อง ปั จจัยทีPส่งผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของ
นักเรี ยน โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีPพบว่า แนวทางการพัฒนา
ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยนต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมทีPดี ครู ให้ความรักความอบอุ่น
ดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนอย่างสมํPาเสมอ เช่นเดียวกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 12) ทีP
กล่าวถึงแนวทางการส่ งเสริ มความมีวนิ ยั ในตนเองให้กบั นักเรี ยน ว่า โรงเรี ยนจะต้องสร้างบรรยากาศ
ทีPมีการผ่อนคลาย ให้โอกาสนักเรี ยนริ เริP มทํากิจกรรมอย่างอิสระ สนับสนุนให้นกั เรี ยนมีโอกาสคิด
และตัดสิ นใจแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล แสดงความชืPนชมให้กาํ ลังใจเมืPอนักเรี ยนปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ทั*งนี* จากการทีPนกั เรี ยนมีความพึงพอใจ ในรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนได้จดั โครงการ/กิจกรรมทีPมีความหลากหลายตอบสนองการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง กิจกรรมกิจวัตรประจําวันทีPใช้หลักไตรสิ กขาสามารถนํามาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ตลอดจนการให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ การชมยกย่องให้กาํ ลังใจของครู ดว้ ยความรักความอบอุ่น และ
การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลือก ได้ปฏิบตั ิ ได้หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาวินยั ได้นาํ เสนอ ใน
รู ปแบบของโครงงานกลุ่ม รวมถึงการมีสมั พันธภาพทีPดีระหว่างเพืPอนกับเพืPอน ผูป้ กครองและนักเรี ยน
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เข้าใจและเห็นความสําคัญของการแก้ไขปั ญหาวินยั ร่ วมกัน ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนทีPเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และสภาพแวดล้อม บรรยากาศทีPเอื*อนี* ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
4.3 ผลการวิจยั ทีพ$ บว่ า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง หลังจากการใช้รูปแบบแล้ว มี
พัฒนาการสู งขึ*น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 ซึPงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อทีP 6 ว่า
หลังจากใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองมาแล้ว 2 ปี การศึกษา ประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเองในปี การศึกษา 2561 สู งกว่าประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบในปี การศึกษา
2560 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และปาริ ชาติ จันทร์เพ็ญ (2559 : 93-101)
ได้วจิ ยั เรืP อง การพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองด้วยหลักไตรสิ กขา กรณี ศึกษานักเรี ยนชั*นประถมศึกษา
สังกัดเขตพื*นทีPการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีPมีต่อการพัฒนาความมี
วินยั ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก การเสริ มสร้างวินยั ของนักเรี ยนทีPให้ความสําคัญกับผูป้ กครองได้เข้า
มามีส่วนร่ วมส่ งผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญญาภา
หลวงราช (2560 : 127-129) ได้วจิ ยั เรืP อง ปั จจัยทีPส่งผลต่อความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน โรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีPพบว่า ความร่ วมมือของพ่อแม่ท* งั การให้ความรู ้
เรืP องความสําคัญของวินยั และการร่ วมกําหนดประเด็นปั ญหาวินยั เป็ นอีกปั จจัยหนึPงของการพัฒนา
ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ เช่นเดียวกับแนวคิดของ ประภาพรรณ รักเลี*ยง
(2557 : 123) ทีPกล่าวว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกีPยวข้อง เข้ามามี
ส่ วนร่ วมตามความเหมาะสม ตั*งแต่การร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมสนับสนุน
ร่ วมประเมินผล ร่ วมแก้ไขปั ญหา ร่ วมภาคภูมิใจในผลงาน
ทั*งนี* จากการทีPผปู ้ กครองมีความพึงพอใจในรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยน อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนตระหนักและเห็นความสําคัญของผูป้ กครองต่อการพัฒนาวินยั
นักเรี ยน โดยโรงเรี ยนได้เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในทุกขั*นตอน จากการสร้างความรู ้
ความเข้าใจและความสําคัญของวินยั ผูป้ กครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลีPยนเรี ยนรู ้ ร่ วม
กําหนดปั ญหาวินยั ทีPเป็ นปั ญหา ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา และร่ วม
ดําเนินการในส่ วนทีPเกีPยวข้อง เพืPอให้บุตรหลานมีวนิ ยั ในตนเองในด้านการแสดงความเคารพ ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ซึPงเป็ นวินยั ทีPพึงมี เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีP
จําเป็ นจะต้องปลูกฝังตั*งแต่เยาว์วยั เพืPอเป็ นบุคคลทีPมีวนิ ยั สามารถใช้ชีวติ ร่ วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข ด้วยการกระบวนการมีส่วนร่ วมของโรงเรี ยนและผูป้ กครองทีPมีเป้าหมายเดียวกันคือ นักเรี ยน
หรื อบุตรหลานของตนเองภายใต้บรรยากาศของการให้เกียรติซP ึ งกันและกัน การยอมรับและการเคารพ
ความคิดเห็นต่อกัน การดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองจึงเป็ นทีPพึงพอใจของผูป้ กครอง
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4.4 ผลการวิจยั ทีพ$ บว่ า ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัOนพืนO ฐาน หลัง
การใช้รูปแบบแล้วมีพฒั นาการสู งขึ*น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีPระดับ .05 ซึP งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้อทีP 7 ว่า หลังจากใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองมาแล้ว 2 ปี การศึกษา ประสิ ทธิผล
ของการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ในปี การศึกษา 2561 สู งกว่าประสิ ทธิผลของการใช้
รู ปแบบ ในปี การศึกษา 2560 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพรัตน์ ชัยเรื อง (2559 : 159-169) วิจยั เรืP อง
รู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพืPอพัฒนาวินยั นักเรี ยน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนดีประจําตําบล จังหวัด
นครศรี ธรรมราช พบว่า การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ทั*งผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ส่ งผลต่อความสําเร็ จของการพัฒนาวินยั นักเรี ยน และมีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาวินยั นักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (2550 : 40) ทีPได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*น
พื*นฐานในการจัดการศึกษาไว้วา่ คือการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กีPยวข้องทุกฝ่ าย ตลอดถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร ตัดสิ นใจ และร่ วมจัดการการศึกษา ทั*งครู ผูป้ กครอง ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรี ยน ดังนั*นด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมทําให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง
ทีเป็ นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความพึงพอใจ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2542 : 24-37) ทีPกล่าว ว่า ลักษณะของความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันขึ*นอยูก่ บั ประสบการณ์และปั จจัยอืPน ๆ แต่หากว่าสถานการณ์เป็ นไปตาม
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยสามารถทําให้ผรู ้ ับบริ การได้รับในสิP งทีPคาดหวัง ตามความต้องการ
ก็ยอ่ มก่อให้เกิดความรู ้สึกทีPดีและพึงพอใจ
ทั*งนี* จากการทีPคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน มีความพึงพอใจในรู ปแบบ
การเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนดําเนินการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ทําให้ทุกฝ่ ายทีPเกีPยวข้องทั*งครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั*นพื*นฐานตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวนิ ยั และด้วยความชัดเจนของการดําเนินงาน
ความเป็ นไปได้ของโครงการกิจกรรม แนวทางในการแก้ไขปั ญหาตามสภาพจริ งทีPสามารถทําได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม ความมุ่งมันP ตั*งใจของผูบ้ ริ หาร และศักยภาพของครู ประกอบกับการมีสมั พันธภาพทีPดี
ทําให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานร่ วมมือร่ วมใจทีPจะนําพาการพัฒนาวินยั นักเรี ยนไปสู่ ความ
สําเร็ จตามเป้าหมายทีPวางไว้ และมีความพึงพอใจในการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตาม
แนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เขาถึง พัฒนา ในครั*งนี* การทีPบุคคลได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเกิด
ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ*น ย่อมทําให้การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาประสบผลสําเร็ จ ด้วยเหตุน* ี จึงทําให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานมีความ
พึงพอใจในการดําเนินงาน และผลงานของการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน ในด้านการแสดง
ความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ในครั*งนี*
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราช
ดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทีPพฒั นาขึ*นนี* ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการใช้
รู ปแบบ แล้วศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาวินยั ด้วยการสังเคราะห์หลักการทฤษฎี เทคนิค วิธีการ และ
งานวิจยั ทีPเกีPยวข้องจนได้องค์ประกอบทีPเป็ นแนวทางในการพัฒนาวินยั ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมองค์ประกอบ
ต่าง ๆ และนํามาเรี ยบเรี ยงจนเป็ นโครงสร้างของรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา แบ่งเป็ นขั*นตอนทีPสาํ คัญได้ 4 ขั*นตอน คือ ความตระหนัก
การบริ หารจัดการ การลงมือปฏิบตั ิ และการประเมินผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพืPอใช้พฒั นาวินยั ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ดังนั*น จากผลการใช้รูปแบบครั*งนี* ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปข้อเสนอแนะเพืPอเป็ น
แนวทางสําหรับผูท้ ีPสนใจต้องการนํารู ปแบบไปใช้ต่อไป ดังนี*
1. จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และความเป็ นไปได้อยู่
ในระดับมากทีPสุด จึงควรนํารู ปแบบและแนวทางทีPคน้ พบไปพัฒนาอย่างต่อเนืPอง เพืPอนําไปใช้ในการ
พัฒนาวินยั ของนักเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิงP ขึ*น
2. จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบมีความคิดริ เริP มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด ผูน้ าํ ไปใช้
ควรปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความคิดริ เริP มสร้างสรรค์เพิPมขึ*นเพืPอให้ได้รูปแบบทีPมีแนวคิดใหม่ๆ สามารถ
นําไปใช้พฒั นาวินยั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และควรปรับองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริ บทและปั จจัยการดําเนินงานของโรงเรี ยนในรู ปแบบใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน
3. จากผลการวิจยั พบว่า การเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนในด้านความรับผิดชอบของนักเรี ยน
มีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด ควรจัดกิจกรรมทีPเสริ มสร้างวินยั ด้วยนักเรี ยนเอง ส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้คิด
ริP เริP ม และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนั*น ๆ โดยครู มีหน้าทีPเป็ นผูช้ * ีแนะ ให้กาํ ลังใจ และเสริ มแรงบวกด้วย
การชืPนชม การยกย่องให้เป็ นแบบอย่าง และควรให้นกั เรี ยน ครู ร่ วมกันกําหนดพฤติกรรมทีPเกีPยวข้อง
กับวินยั ด้านความรับผิดชอบ เพืPอสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ิ เกิดเป็ นพฤติกรรมทีPพึงประสงค์ทีP
โรงเรี ยนต้องการ
4. จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด ควร
ปรับรู ปแบบการประเมินผลให้เข้าใจง่าย กระชับ รัดกุม ไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก โดยการลดขั*นตอนของการ
ประเมินย่อย ลดจํานวนเครืP องมือทีPใช้ในการประเมินแต่ละระดับ ทั*งระดับโรงเรี ยน และระดับชั*น
เรี ยน ตลอดจนการสรุ ปผล เพืPอให้การประเมินผลเป็ นไปได้ง่ายและต่อเนืPอง ไม่สร้างภาระหรื อความ
ยุง่ ยากแก่ผปู ้ ระเมินผล
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5. จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ตาม
หลักไตรสิ กขามีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด ควรปรับปรุ งกิจกรรมทีPเหมาะสมสอดคล้องกับวัยนักเรี ยนและกิจวัตร
ประจําวันของนักเรี ยน รวมถึงการให้ความรู ้ความเข้าใจ และความสําคัญของหลักไตรสิ กขาทีPมีผลต่อ
การเรี ยน โดยใช้วธิ ีการสอน การปฏิบตั ิ ตามแนวทางของหลักไตรสิ กขาแบบง่าย ๆ อย่างเป็ นขั*นตอน
ทีPทุกคนสามารถปฏิบตั ิและนํามาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
6. จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการประชุมชี*แจงแนวทางการ
เสริ มสร้างวินยั ของโรงเรี ยน มีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด ควรมีการจัดประชุมทีPบ่อยครั*งและใช้เวลาในการประชุม
มากขึ*น เพืPอเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลีPยนเรี ยนรู ้ สร้างความรู ้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาวินยั มากยิงP ขึ*น นอกจากนี* ด้วยข้อจํากัดของเวลา ภารกิจของผูบ้ ริ หาร เวลาการทํางาน
ของผูป้ กครองทีPมีช่วงเวลาไม่แน่นอนและไม่ตรงกัน จึงควรนัดหมายเวลาการประชุมทีPเหมาะสมและ
สะดวกทั*งสองฝ่ าย
7. จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั*นพื*นฐานทีPมีต่อ
การแสดงความเคารพของนักเรี ยนต่อผูอ้ ืPนถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย และความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยน มีค่าเฉลีPยตํPาสุ ด การแสดงความเคารพควรให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งอย่างสมํPาเสมอจาก
ชีวติ ประจําวัน โดยครู ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจและเป็ นแบบอย่างทีPดี ตลอดจนการติดตาม
ความก้าวหน้าของพฤติกรรมนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดต่อเนืPอง ส่ วนความรับผิดชอบควรให้นกั เรี ยน ครู
ร่ วมกันกําหนดพฤติกรรมทีPเกีPยวข้องกับวินยั ด้านความรับผิดชอบ เพืPอสร้างความเข้าใจตรงกันในการ
ปฏิบตั ิ เกิดเป็ นพฤติกรรมทีPพึงประสงค์ทีPโรงเรี ยนต้องการ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครัOงต่ อไป
1. ควรนํารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองไปพัฒนาวินยั ด้านอืPนๆ เช่น ความซืP อสัตย์
การตรงต่อเวลา ความอดทน ฯลฯ เพืPอจะได้ทราบว่ารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองดังกล่าวมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเหมาะสมกับการพัฒนาวินยั ดังกล่าวหรื อไม่ เพืPอจะได้นาํ ไปปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบเพิPมเติม ในด้านโครงสร้าง เนื*อหา และภาษา ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยนในทุกระดับช่วงชั*น เพืPอให้การใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ดังกล่าว
มีสิทธิภาพ การพัฒนาวินยั นักเรี ยนมีประสิ ทธิผลยิงP ขึ*น
3. ควรมีการศึกษาเชิงสาเหตุหรื อเชิงปัจจัยว่า ปั จจัยใดมีอิทธิผลต่อการพัฒนาวินยั ของ
นักเรี ยนตามรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง เพืPอจะได้ทราบถึงสาเหตุหรื อปั จจัยสําคัญ ๆ และนํา
มาพัฒนาวินยั ได้ตรงหรื อสอดคล้องกับสาเหตุปัจจัยนั*น

บรรณานุกรม

226

บรรณานุกรม
กรกช วรรณไชย. (2559). รู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการมีวนิ ัยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่ น. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
กรมการศาสนา. (2548). คู่มือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้า
และพัสดุภณั ฑ์.
กรมวิชาการ. (2542). กรอบความคิดเพืHอส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทีเH น้ นความมีวนิ ัยและ
ความเป็ นประชาธิปไตย. กรุ งเทพฯ: กรมวิชาการ.
กรมวิชาการ. (2537). คู่มือและสืH อสารพัฒนาความเชืH อมันH ในตนเอง. โครงการวิจยั และพัฒนา
ระบบงานแนะแนวในและนอกสถานศึกษา, ศูนย์แนะแนวการอาชีพ. กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์การศาสนา.
กรมวิชาการ. (2545). คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). คู่มือดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผู้นําการเปลียH นแปลงเพืHอ
รองรับการกระจายอํานาจสํ าหรับครู และศึกษานิเทศน์ . นครปฐม: สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา.
_________. (2551). เอกสารประกอบการศึกษาด้ วยตัวเอง. กรุ งเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
_________. (2546). แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถพี ทุ ธ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ ง
สิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์.
_________. (2546). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแH ก้ ไขเพิมH เติม
(ฉบับปรับปรุงทีH 2) พ.ศ. 2545. กรุ งเทพมหานคร: องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์
(ร.ส.พ.).
_________. (2547). หลักสู ตรการศึกษาขัSนพืนS ฐาน พุทธศักราช 2544. กรุ งเทพฯ: กรมวิชาการ.
ก่องแก้ว เจริ ญอักษร. ความรู้ เรืH องธรรมวิทยา. กรุ งเทพมหานคร: ศูนย์ตาํ ราและเอกสารทางวิชาการ
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ม.ป.ป.
กองวิจยั ทางการศึกษา. (2535). การศึกษาพฤติกรรมของครู ในอุดมคติของนักเรียนระดับประถมศึกษา.
กรุ งเทพฯ: กองวิจยั ทางการศึกษา.
กองวิจยั ทางการศึกษา. (2545). การสั งเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้ านความ
รับผิดชอบและมีวนิ ัยในตนเอง. กรุ งเทพฯ: การศาสนา.

227

กาญจนา วัธนสุ นทร. (2550). การออกแบบวิจยั เพืHอพิจารณาโมเดล. เอกสารการสอนชุดระเบียบวิธี
วิจยั ขัYนสู ง ประเด็นสาระหลักที[ 3. สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
กิติมา ปรี ดีดิลก. (2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบืSองต้ น. สํานักพิมพ์อกั ษราพิพฒั น์.
กิตยาวดี บุญซื[ อ. (2546). รายงานการสั งเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาครู ทSงั โรงเรียน : ประสบการณ์ จาก
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เพืHอพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. กรุ งเทพฯ:
พิมพ์ดีการพิมพ์.
กุลชา ศิรเฉลิมพงศ์. (2544). แนวทางการพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียนชัSนมัธยมศึกษา
ตอนต้ น โรงเรียนบุรีรัมย์ พทิ ยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกษมศักดิ_ ผลดิลก. (2547). การพัฒนาการดําเนินงานงานกิจกรรมส่ งเสริมการมีวนิ ัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้ านวังตลาดสมบูรณ์ อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม.ิ วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสารคาม.
จิราพร กําจัดทุกข์. (2552). ความพึงพอใจหลังการตัดสิ นใจซืSอคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์.
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ. (2539). การปลูกฝังวินัยของคนในชาติ: โครงการวิจยั . รายงานการวิจยั .
กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ. (2539). รายงานการวิจยั ฉบับที[ 56: การสํ ารวจคุณลักษณะทางวินัย
ทีพH งึ ประสงค์ ในสั งคมไทย. กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี . (2552). การพัฒนาวินัยนักเรียน. กรุ งเทพฯ : ประสานมิตร.
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2555). ประมวลสารชุดวิชาประสบการณ์ วชิ าชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การศึกษา. พิมพ์ครัYงที[ 5. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ณัฐวุฒิ บุรีแสง และเพลินพิศ ธรรมรัตน์. (2556). การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการพัฒนาวินยั นักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านกุดจาน สังกัดสํานักงานเขตพืYนที[การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3.
วารสารบัณฑิตศึกษา 10(48) :17-26.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2538). พฤติกรรมศาสตร์ เล่ ม 1 พืนS ฐานความเข้ าใจทางจิตวิทยา. กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
ถิรพงศ์ ฤกษ์ขาํ , บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , สําเนาว์ ขจรศิลป์ . (2558). การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวินัย
นักเรียนของสถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพืนS ทีกH ารศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.
วารสารศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ที[ 9 ฉบับพิเศษ (เมษายน): 169-185.

228

ทิศนา แขมมณี . (2548). การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ : องค์ ความรู้ จากการวิจยั และพัฒนาเพืHอ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ทSงั โรงเรียน. กรุ งเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
_________. (2548). รู ปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกทีหH ลากหลาย. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_________. (2550). การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่ านิยม: จากทฤษฎีสู่ การปฏิบัต.ิ
กรุ งเทพมหานคร: เกรท เอ็ดดูเคชัน[ .
_________. (2561). ศาสตร์ การสอน : องค์ ความรู้ เพืHอการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทมีH ปี ระสิ ทธิภาพ.
พิมพ์ครัYงที[ 22. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรเมธ เสาร์ทอง. (2561). ความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียนระดับชัSนมัธยมศึกษาปี ทีH 1-3
โรงเรียนสตึก สั งกัดสํ านักงานเขตพืนS ทีกH ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
นพรัตน์ ชัยเรื อง. (2559). รู ปแบบการบริ หารสถานศึกษาเพื[อพัฒนาวินยั นักเรี ยน : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนดี
ประจําตําบล จังหวัดนครศรี ธรรมราช. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 11(2) : 159-169.
นวรัตน์ วงศ์โสภา. (2544). การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีวนิ ัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ แนวทางการบริการจัดการในชัSนเรียนแบบร่ วมมือกันสร้ างวินัย: การศึกษา
นักเรียนระดับชัSนอนุบาล 2 โรงเรียนสั นติธรรมวิทยาคม จังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นวลศิริ เปาโรหิ ตย์. ศิลปะการสร้ างวินัยทีชH นะใจลูก. กรุ งเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี[.
นิดดา หงส์ววิ ฒั น์. (2541). วินัยรากฐานการพัฒนาเด็ก. กรุ งเทพฯ: แสงแดด.
นิพนธ์ หลักทรัพย์. (2558). รู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโดยใช้ หลัก
ไตรสิ กขา ในสถานศึกษาขัSนพืนS ฐาน สั งกัดสํ านักงานเขตพืนS ทีกH ารศึกษาประถมศึกษา.
วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
นุชรัตน์ ประสิ ทธิศิลป์ ชัย. (2560). แนวทางการนิเทศ เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา. (ออนไลน์) แหล่งมา:
https://esdc.go.th/nutch/project-updates/naewthangkarnitheskheacikheathungphathna
(20 เมษายน 2560).
บรรเทา กิตติศกั ดิ_. (2548). จริยธรรมทางการศึกษา. กรุ งเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญชม ศรี สะอาด. (2560). การวิจยั เบืSองต้ น. พิมพ์ครัYงที[ 10. กรุ งเทพฯ : สุ วรี ิ ยาสาส์น.
บุญมี แท่นแก้ว. (2539). จริยศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

229

เบญญาภา หลวงราช. (2560). ปัจจัยทีสH ่ งผลต่ อความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ประชุม รอดประเสริ ฐ. (2554). นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี. พิมพ์ครัYงที[ 9.
กรุ งเทพมหานคร: เนติกลุ การพิมพ์ (2541).
ประดิษฐ์ ป้องเขตร. (2557). การมีวนิ ยั ในตนเองส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ_ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ระดับ
มัธยมศึกษา ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืYนที[ การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2.
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 12 (13) : 83-91.
ประภาพรรณ รักเลีYยง. (2557). หลักทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารบริหารการศึกษา. พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.
ประยูร อัครบวร, ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, กมลทิพย์ ศรี มหาเศษ. (2553). การสร้ างเครื อข่ ายและการมี
ส่ วนร่ วม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประเวศ วะสี . (2542). พุทธธรรมกับอุดมการณ์ สําหรับศตวรรษทีH 21 ในพุทธธรรมกับอุดมการณ์
สํ าหรับศตวรรษทีH 21 ปาฐกถาครบรอบ 60 ปี พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต).
กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.
ประสิ ทธิ_ ทองภู. (2557). การดําเนินงานเสริมสร้ างวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้ านผือ สั งกัดสํ านักงาน
เขตพืนS ทีกH ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
ประหยัด ยางกลาง. (2546). การปฏิบัตติ ามระเบียบวินัยและการส่ งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้สอนในสั งกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสี มา. ปริ ญญานิพนธ์ คศ.ม.นครราชสี มา:
สถาบันราชภัฎนครราชสี มา.
ปราณี วิธุรวานิชย์. (2542). จริยธรรมกับชีวติ . กรุ งเทพฯ: คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฎสวนสุ นนั ทา.
ปรี ชา ธรรมา. (2546). วินยั แห่งตน. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับทีH 26: 33-38. กรุ งเทพฯ:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
พนัส หันนาคินทร์. (2542). การเสริมสร้ างลักษณะนิสัย. กรุ งเทพฯ: แม็คการพิมพ์.
พระไตรปิ ฎก (พระสุ ตตันตปิ ฎก). อง.ติก. (ไทย) 20/91/320.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต). (2538). พุทธรรม. พิมพ์ครัYงที[ 6. กรุ งเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
_________. (2539). วินัยเรืH องใหญ่ กว่ าทีคH ดิ . พิมพ์ครัYงที[ 3.กรุ งเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

230

พระธรรมปิ ฎก. (2542). พุทธรรม เล่ ม 5. พิมพ์ครัYงที[ 8. กรุ งเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2544). การพัฒนาตน. พิมพ์ครัYงที[ 11. กรุ งเทพมหานคร: สหธรรม.
_________. (2550). สามไตร. พิมพ์ครัYงที[ 3. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั พิมพ์สวยจํากัด.
พระมหาเสกสรร จิรภาโส (จีYแสง). (2552). การศึกษาวิเคราะห์ หลักไตรสิ กขาทีมH ตี ่ อการจัด
การศึกษาไทย. ปริ ญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
พระสมชาย ฐานวุฑโฒ. (2543). มงคลชีวติ ฉบับ ทางก้ าวหน้ า. กรุ งเทพฯ: ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมป์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์.
พล แสงสว่าง. (2529). พฤติกรรมศาสตร์ เบืSองต้ น. กรุ งเทพฯ: วัฒนาพานิช.
พิสณุ ฟองศรี . (2553). วิจยั ทางการศึกษา. พิมพ์ครัYงที[ 7. กรุ งเทพฯ: เทียมฝ่ าการพิมพ์.
_________. (2556). เทคนิควิธีประเมินโครงการ. พิมพ์ครัYงที[ 8. กรุ งเทพฯ: ด่านสุ ทธาการพิมพ์.
_________. (2554). การสร้ างและพัฒนาเครืH องมือวิจยั . พิมพ์ครัYงที[ 3. กรุ งเทพฯ: ด่านสุ ทธาการพิมพ์.
_________. (2559). การเขียนรายงานการวิจยั ชัSนเรียน. พิมพ์ครัYงที[ 10. กรุ งเทพฯ: ด่านสุ ทธาการพิมพ์.
พุทธทาสภิกขุ. (2549). ศึกษาธรรมะอย่ างถูกวิธี. พิมพ์ครัYงที[ 8. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ.
เพ็ญรุ่ ง ปานใหม่. (2544). ไตรสิ กขารากแก้ วแห่ งคุณค่ าในยุคปฏิรูปการศึกษา. วารสารสี มาจารย์
(พฤศจิกายน 2543- มีนาคม 2544): 20-23.
ไพบูลย์ ข่าขันมาลี. (2548). การพัฒนาการการดําเนินงานเสริมสร้ างวินัยด้ านความรับผิดชอบของ
นักเรียน โรงเรียนหนองตอวิทยา อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด. รายงาน
การศึกษา ค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, ปาริ ชาติ จันทร์เพ็ญ. (2559). การพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเองด้ วยหลัก
ไตรสิ กขา กรณีศึกษานักเรียนชัSนประถมศึกษา สั งกัดเขตพืนS ทีกH ารศึกษาจังหวัดนนทบุรี.
วารสารสังคมศาสตร์ ปี ที[ 5 ฉบับที[ 1 (มกราคม-มิถุนายน): 93-101.
ภารดี อนันต์นาวี. (2557). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครัYงที[ 5.
ชลบุรี: มนตรี .
ภูมิพลอุดลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. (2543). คําพ่ อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสเกียH วกับเด็กและเยาวชน. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรุ งเทพ.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. (2532). เอกสารการสอนชุดวิชาฝึ กอบรมครู และผู้ทเีH กียH วข้ องกับการ
อบรมเลียS งดูเด็กปฐมวัย หน่ วยทีH 9-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชาฝึ กอบรมครู และผู้ทเีH กียH วข้ องกับการ
อบรมเลียS งดูเด็กปฐมวัย หน่ วยทีH 11-15. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.

231

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชาองค์ การและการจัดการงานบุคคล
หน่ วยทีH 1 - 8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
_________. (2545). เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่ วยทีH 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช.
_________. (2549). จิตวิทยาการบริการ หน่ วยทีH 8 - 15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
มาลินี จุฑะรพ. (2548). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุ งเทพฯ: อักษรพิพฒั น์.
เยาวดี วิบูลย์ศรี . (2556). การประเมินโครงการ: แนวคิดและแนวปฏิบัต.ิ ครัYงที[ 8. กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนะ บัวสนธ์. (2552). การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุ งเทพฯ: คําสมัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุ งเทพมหานคร:
นานมีบุค๊ ส์พบั ลิเคชัน[ .
รุ่ งฤดี กล้าหาญ ดวงเดือน ศาสตรภัทร และสายสมร เฉลยกิตติ. (2558). การพัฒนารู ปแบบการวัดและ
ประเมินพฤติกรรมเพืHอเสริมสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชัSนประถมศึกษา
ตอนปลายของไทยในศตวรรษทีH 21. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.
เรวณี ชัยเชาวรัตน์. (ม.ป.ป). ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC).
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที[มา:http://www.plc2learn.com/attachment/view/?attach_id=88075
(24 มีนาคม 2560).
เรวณี ชัยเชาวรัตน์. (2556). แนวคิดชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพเพื[อการพัฒนาวิชาชีพครู . วารสาร
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ 10 (1): 34-46.
ฤตินนั ท์ สมุทร์ทยั และคณะ. (2560). คู่มือการเสริมสร้ างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขัSนพืนS ฐาน ด้ านความรับผิดชอบและการตรงต่ อเวลา. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์.
วนิดา เสวกดรุ ณทร. (2537). แนวทางในการสร้ างวินัยให้ แก่ นักเรียน. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดีดการพิมพ์.
วนิดา กันตะกนิษฐ์. (2551). การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชัSนประถมศึกษาปี ทีH 4
โดยการสอนแบบไตรสิ กขา. ปริ ญญานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิมลสิ ทธ์ หรยางกูล. (2549). พฤติกรรมมนุษย์ กบั สภาพแวดล้ อม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพืHอการ
ออกแบบและวางแผน. พิมพ์ครัYงที[ 6. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ วรรณโกมล. (2544). การพัฒนาการสอนสงคมศึกษา. กรุ งเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2545). องค์ การและการจัดการ. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสาร.

232

ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ. (2550). จิตวิทยาธุรกิจ. กรุ งเทพฯ: คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศูนย์โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิธิยวุ สถิรคุณ. (2558). คู่มือปฏิบัตโิ รงเรียนคุณธรรม. กรุ งเทพ:
สหมิตรพริY นติYงแอนด์พบั ลิสซิ[ ง จํากัด.
สันติ บุญภิรมย์. (2554). นวัตกรรมการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครัYงที[ 2. กรุ งเทพฯ: บุค๊ พอยท์.
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. (2550). คู่มือดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร
พัฒนาผู้นําการเปลียH นแปลงเพืHอรองรับการกระจายอํานาจสํ าหรับครู และศึกษานิเทศก์ .
กรุ งเทพฯ : คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา.
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ . (2556). พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี.
กรุ งเทพฯ: บริ ษทั อมริ นทร์บุค๊ เซ็นเตอร์ จํากัด: 179.
สมบัติ บารมี. (2551). ปัจจัยทีมH ผี ลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษทั มหพันธ์
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จํากัด (มหาชน). รายงานการวิจยั คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์.
สร้อยตระกูล อรรถมานะ. (2550). พฤติกรรมองค์ การ. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัYนพืYนฐาน. (2549). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). รายงานการประชุมบทบาทนักวิจยั ในโครงการ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ . กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค.
_________. (2545). แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542.
กรุ งเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2548). คู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้ .
กรุ งเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). การทรงงานพัฒนาประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว. กรุ งเทพฯ: 52-53.
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2540). คู่มือครู เพืHอพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการ
สอนระดับก่ อนประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). คู่มือการเสริมสร้ างวินัยนักเรียนใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัSนพืนS ฐาน ด้ านความรับผิดชอบและการตรงต่ อเวลา.
กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค.

233

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). รายงานการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ ทสีH ่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขัSนพืนS ฐาน. กรุ งเทพฯ:
พิมพ์ดีการพิมพ์.
_________. (2560). แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางการพัฒนา การวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัSนพืนS ฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด.
สิ ริกร สิ นสม. (2558). ปัจจัยทีมH ผี ลต่ อความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สั งกัดสํ านักงานเขตพืนS ทีกH ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สุ ชา จันทร์เอม และสุ รางค์ จันทร์เอม. (2531). จิตวิทยาการศึกษา. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แพร่ พิทยา
อินเตอร์เนชัน[ แนล.
สุ รดา ไชยสงคราม. (2556). กลยุทธ์ การบริหารเพืHอพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน
ประถมศึกษา ในโรงเรียนสั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัSนพืนS ฐาน. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ รางค์ โค้วตระกูล. (2559). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครัYงที[ 12. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุ นีย ์ ผจญศิลป์ . (2547). ผลการสอนแบบไตรสิ กขาทีมH ตี ่ อผลสั มฤทธิ`ทางการเรียนวิชาสงคมศึกษา
และการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัSนประถมศึกษาปี ทีH 6. วิทยานิพนธ์
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.
สุ มน อมรวิวฒั น์. (2530). การสอนโดยสร้ างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ. พิมพ์ครัYงที[ 2. กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์.
_________. (2535). สมบัตทิ พิ ย์ ของการศึกษาไทย. พิมพ์ครัYงที[ 2. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิลกั ษณ์ เนียมโพธิ_. (2560). การพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเองด้ านการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิ กขา ของ
นักเรียนชัSนประถมศึกษาปี ทีH 5. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตร
และการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
อานนท์ ศักดิ_วรวิชญ์. (2560). แนวทางการนิเทศ เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา. (ออนไลน์) แหล่งที[มา:
https://mgronline.com/daily/detail/9600000103010 (20 เมษายน 2560).
อุทุมพร จามรมาน. (2541). โมเดลคืออะไร. วารสารวิชาการ (มีนาคม) : 22-25.

234

Abbass, F. Alkhafaji. (2003). Strategic Management Formulation, Implementation, and
Control in a Dynamic Environment. New York : Haworth Press.
Ausubel, David P. (1972). Ego Development and the Personality. 3rd. New York, Grune and
Stration, Inc.
Bacon.Crow, L.D. and Crow A. (1962). Child Development and Adjustment. New York: Macmillan.
Best John W. and James V.Kahn. (1993). Research in Education. 8th ed. Boston: Allyn and
Brown, Keith. (2004). Are Efl Teacher in Japan Well Informed About Classroom DisciplineIssues.
Dissertation Abstracts International 65(05): 1737-A.
Caroline Koh. (2012). Moral development and student motivation in moral education: A Singapore
study. Australian Journal of Education 56(1): 83-101.
Davis, K. (1967). Human relation at work : The dynamic of organization behavior. New York :
Mc. Graw-Hill.Good, C.V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York:
McGraw-Hill.
Duckworth, A. L. and M. E.P. Seligman. (2005). Self-Discipline Outdoes IQin Predicting Academic
Performance of Adolescents. Psychological Science (Online) 16(12): 939-944.
Duckworth, A. L. and M. E.P. Seligman. 2006. Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in
Self-Discipline, Grades and Achievement Test Scores. Journal of Educational Psychology
(Online). 98(1): 198-208
Good, C.V. (1973). Dictionary of Education (3 rd ed.). New York : McGraw-Hall Book Company Inc.
Gray A. Yukl. (1981). Leadership in Organization. New Yoek: Prentice-Hill.
Hurlock, Elizabeth B. (1984). Child Development. New York: McGraw-Hill.
Keeves, Peter J. (1988). Model and Model Building. Educational Research Methodology and
Measurement: An International Handbook. Oxford: Pergamon Press.
Lanier. (1993). Promotion moral and conceptual development in rural adolescents (Moral
development, Rural students, Peer facilitators. Dissertation Abstracts International
54(5): 1680-A.
Lunenburg, F. C. & Ornstein, Allan c. (2004). Education Administration : Concept and
Practices. 4th ed. Belment: Thomson Learning.
Maslow, Abraham Horold. (1970). Motivation and Personality. 2nd ed. New York: Harper&Row.

235

Powell, Ronald. (1983). User studies in international encyclopedia of information
a library science. (online) London: Routledge. John Feather and Paul Sturges.
Jet, V. (2005). Tips to Discipling Your Child in a Positive Way. In Jet Magazine (Online).
Available://http: www.wilsonweb.com/hww/shared_main.htm. November 13.
Rana Navid Ahmed. (2009). Role of Different Educational System in the Development of Moral
and Social Traits in Pakistani Students. Journal of Behavioural Sciences vol. 19
Number 1-2.
Shelly, Maynard W. (1975). Responding to Social Change. Pennsylvania: Dowden, Hutchinson
Press Inc.
Smith, R.H., and Others. (1980). Measurement: Making Organization Perform. New York:
Macmillan.
Steiner. E. (1988). Methodology of theory building. Sydney: Educology Research Associates.
Stoner, A.F., Wankel, C. (1986). Management. 3rd ed. New Delhi: Prentice-Hill Privated.
Vroom, W.H. (1964). Work and Motivation. New York: John Wesley and Sons.
Wallerstein, Harry. (1972). A Dictionary of Psychology. Maryland: Peguin Book.
Warren, Andrea F. (2009). The Relationship Between Reported Incidents of Student Discipline and
Student Achievement Across Four Eastern States. Dissertation Abstracts International
69(01): unpage.
Willer, D. (1986). Scientific Sociology: Theory and Method. Englewood Clift, NJ: Prentice Hall Inc.
William, Kenneth Alexander. (2011). Leadership Behavior and Student Discipline Outcomes :
A Study of Middle School Teachers’ Perceptions. Dissertation Abstracts International
70(02): unpage.
Zhao, Rui and Yi-Lung, Kuo. (2015). The Role of Self-discipline in Predicting Achievement for
10th Graders. International Journal of intelligent Technologies and Applied Statistics
8(1): 61-70.

406

คําสัง& โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ที& พิเศษ / ๒๕๖๐
เรื& อง แต่งตั>งคณะกรรมการพัฒนาวินยั พฤติกรรมและเสริ มสร้างความมีวนิ ยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
………………………………
เพื&อให้นกั เรี ยน โรงเรี ยนทรัพย์ทวี มีระเบียบวินยั ในตนเอง มีความประพฤติ ปฏิบตั ิตนอยูใ่ น
ระเบียบวินยั ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตั ิตน ตลอดจนมีคุณลักษณะที&พึงประสงค์ ตามที&
โรงเรี ยนกําหนด อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และมาตรา ๒๗(๑)และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช
๒๕๔๗ คําสัง& สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั>นพื>นฐาน ที& ๑/๒๕๔๖ เรื& อง ให้ขา้ ราชการครู ปฏิบตั ิ
หน้าที&ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษาจึงขอแต่งตั>งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ให้ปฏิบตั ิหน้าที&และรับผิดชอบ ดังนี>.๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ประธานกรรมการ
๑.๒ นางปนิตดา ถิ&นท่าเรื อ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑.๓ นางภิญญา
สังคะนี
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑.๔ นางดุษฎี
บุญส่ ง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑.๕ นางมธุรส
รัตนะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๑.๖ นางอภิญญา ถิ&นท่าเรื อ
ครู คศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที1 ให้คาํ ปรึ กษา สนับสนุน อํานวยความสะดวก แนะนํา และประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ
ให้ดาํ เนินงานไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางปนิตดา ถิ&นท่าเรื อ
ครู คศ.๒
๒.๒ นายไพฑูรย์ สัญญากิจ
ครู คศ.๓
๒.๓ นางดุษฎี
บุญส่ ง
ครู คศ.๒
๒.๔ นางอภิญญา ถิ&นท่าเรื อ
ครู คศ.๒
๒.๕ นางภิญญา สังคะนี
ครู คศ.๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ าที1 ๑. ประชุมปรึ กษาหารื อ วางแผน การดําเนินงานระบบพัฒนาวินยั การเสริ มสร้าง
ความมีวนิ ยั และแก้ไขพฤติกรรมนักเรี ยน เพื&อให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจกรอบการปฏิบตั ิงาน
อย่างชัดเจนและนําไปปฏิบตั ิได้
๒. กํากับ ดูแลการปฏิบตั ิหน้าที&ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปกครอง
ดูแลนักเรี ยนให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
๓. ประสานงานกับผูป้ กครอง ครู ประจําชั>น ในการพัฒนาวินยั แต่ละระดับชั>น ให้
ปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยน
๓. คณะกรรมการฝ่ ายกํากับติดตามพฤติกรรมนักเรียน และดูแลระบบงานพัฒนาวินยั และ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรี ยนตามระดับชั>น ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวพัฒนา บุญกล่อม
ครู ประจําชั>นอนุบาล ๑
๓.๒ นางสุ รีวรรณ ชัยเพชร
ครู ประจําชั>นอนุบาล ๒
๓.๓ นางดุษฎี
บุญส่ ง
ครู ประจําชั>นประถมศึกษาปี ที& ๑
๓.๔ นางสาววรรณนภา ศรี สมบูรณ์
ครู ประจําชั>นประถมศึกษาปี ที& ๒
๓.๕ นางสุ ปราณี เพชรศรี
ครู ประจําชั>นประถมศึกษาปี ที& ๓
๓.๖ นายสุ วทิ ย์
ชัยเพชร
ครู ประจําชั>นประถมศึกษาปี ที& ๔
๓.๗ นางสาวณัฏฐิณี กระจ่างแจ้ง
ครู ประจําชั>นประถมศึกษาปี ที& ๕
๓.๘ นางสาวโซเฟี ย เวเนสซา ช่วยหนู
ครู ประจําชั>นประถมศึกษาปี ที& ๖
๓.๙ นางภิญญา
ถิ&นท่าเรื อ
ครู ประจําชั>นมัธยมศึกษาปี ที& ๑
๓.๑๐ นางมธุรส รัตนะ
ครู ประจําชั>นมัธยมศึกษาปี ที& ๒
๓.๑๑ นางภิญญา สังคะนี
ครู ประจําชั>นมัธยมศึกษาปี ที& ๓
๓.๑๒ นางปนิตดา ถิ&นท่าเรื อ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที1 ๑. ดูแล กํากับติดตาม พัฒนาวินยั พฤติกรรมและเสริ มสร้างความมีวนิ ยั ในตนเองของ
นักเรี ยนให้ปฏิบตั ิตนตามระเบียบและวัฒนธรรมของโรงเรี ยน
๒. พิจารณาปั ญหาที&พบเห็น พฤติกรรมวินยั ของนักเรี ยน เพื&อเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
๓. อื&น ๆ ตามที&ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝ่ ายสรุปผลและประเมินผล ประกอบด้วย
๔.๑ นางมธุรส
รัตนะ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวโซเฟี ย เวเนสซา ช่วยหนู
กรรมการ
๔.๓ นางสาววรรณนภา
ศรี สมบูรณ์
กรรมการ
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๔.๔ นายธีรศักดิh
พันอุไร
กรรมการ
๔.๕ นางสาวศิริลกั ษณ์
บุญเลิศกุล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที1 ๑. ออกแบบและจัดเตรี ยมแบบประเมิน
๒. สรุ ปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ให้ผทู ้ ี&ได้รับมอบหมายหน้าที&ตามคําสัง& ดังกล่าวข้างต้น ปฏิบตั ิหน้าที&ดว้ ยความรับผิดชอบ เต็ม
ความรู ้ความสามารถ เสี ยสละ และทุ่มเท เพื&อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั เรี ยน และเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการสื บไป
ทั>งนี> ตั>งแต่บดั นี>เป็ นต้นไป
สัง& ณ วันที& ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนทรัพย์ทวี

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบโครงสร้ างของรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบโครงสร้ างของรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ทีH
ชืH อ - สกุล
1 นายอดุลย์ เงินศรี

วุฒิ – สาขา
ตําแหน่ ง - สถานทีทH าํ งาน
ศษ.ม. สาขาการบริ หารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เขตพืDนทีEการศึกษาชุมพร
วิทยาเขตปัตตานี
เขต 2

2

นายศุภชัย เวชกุล

ศษ.ม. สาขาการบริ หารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการเชีEยวชาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โรงเรี ยนอนุบาลสุ ราษฎร์ธานี
วิทยาเขตปัตตานี
สังกัดสํานักงานเขตพืDนทีE
การศึกษาประถมศึกษา
สุ ราษฎร์ธานี เขต 1

3

นางกรรณิ การ์ ปานนุช

ปร.ด. สาขาการวิจยั และสถิติทาง ศึกษานิเทศก์เชีEยวชาญ
วิทยาการปั ญญา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
สุ ราษฏร์ธานี

4

ผศ.ดร.พิสณุ ฟองศรี

ค.ด. สาขาการวัดและประเมินผล - ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขา
การศึกษา
ประเมินผลและวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทางการศึกษา
- นักวิชาการอิสระ
- วิทยากรด้านวิจยั และ
ประเมิน

5

ดร.ทวัช บุญแสง

ปร.ด. สาขาวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชีHยวชาญตรวจสอบเครืH องมือ (IOC)
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รายนามผู้เชีHยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครืH องมือ (IOC)
ทีH
ชืH อ - สกุล
1 นางจริ ยา ซึD งสุ นทร

วุฒิ - สาขา
ตําแหน่ ง - สถานทีทH าํ งาน
ศษ.ม. สาขาการบริ หารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการเชีEยวชาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โรงเรี ยนบ้านสุ ชน
วิทยาเขตปั ตตานี
สังกัดสํานักงานเขตพืDนทีE
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์
ธานี เขต 1

2

นายศุภชัย เวชกุล

ศษ.ม. สาขาการบริ หารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการเชีEยวชาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โรงเรี ยนอนุบาลสุ ราษฎร์ธานี
วิทยาเขตปั ตตานี
สังกัดสํานักงานเขตพืDนทีE
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์
ธานี เขต 1

3

นางกรรณิ การ์ ปานนุช

ปร.ด. สาขาการวิจยั และสถิติ
ทางวิทยาการปั ญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา

4

นายธีระพงษ์ อินทสโร

5

นางอําพร ศุภศรี

ศษ.ม. สาขาการบริ หารการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์12
วิทยาเขตปั ตตานี
สังกัดสํานักงานเขตพืDนทีEการ
ศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี
เขต 3
ศษ.ม. สาขาประเมินการศึกษา ครู เชีEยวชาญ สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โรงเรี ยนบ้านเขาตอก สังกัด
ศษ.ม. สาขาบริ การศึกษา
สํานักงานเขตพืDนทีEการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี
เขต 3

ศึกษานิเทศก์เชีEยวชาญ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุ ราษฏร์ธานี
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ภาคผนวก ค
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบรู ปแบบฯ และเครื= องมือ
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๒๗

โรงเรียนทรัพย์ทวี
๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐
๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแบบสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เรียน ........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความต้องการจำเป็น

จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้พัฒนาวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
โรงเรียนทรัพย์ทวี พิจารณาเห็นว่าท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่จะตรวจสอบ
คุณภาพแบบสำรวจความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ให้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะตามที่ท่านเห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี

โรงเรียนทรัพย์ทวี
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๔๒

โรงเรียนทรัพย์ทวี
๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของโครงสร้างรูปแบบการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัสเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เรียน ........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เค้าโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ
จำนวน ๑ เล่ม
๒. แบบตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของโครงสร้างรูปแบบ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองนักเรียน โรงเรียน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยในตนเองที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี รายละเอียด
ตามเค้าโครงที่แนบมาพร้อมนี้
โรงเรียนทรัพย์ทวี พิจารณาเห็นว่าท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่จะเสนอแนะ
ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราช
ดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง
ของโครงสร้างรูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะตามที่ท่านเห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี

โรงเรียนทรัพย์ทวี
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๔๓

โรงเรียนทรัพย์ทวี
๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เรียน ........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เค้าโครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ
๒. เครื่องมือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างวินัยฯ

จำนวน ๑ เล่ม
จำนวน ๕ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองนักเรียน โรงเรียน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบ
การเสริมสร้างวินัยในตนเองที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี รายละเอียด
ตามเค้าโครงที่แนบมาพร้อมนี้
โรงเรียนทรัพย์ทวี พิจารณาเห็นว่าท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่จะเสนอแนะ
ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราช
ดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้
ข้อเสนอแนะตามที่ท่านเห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี

โรงเรียนทรัพย์ทวี
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
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สรุปผลการตรวจสอบเครื2 องมือของผู้เชี2ยวชาญ
ผลการตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื6อหา (IOC) ของแบบสังเกต และแบบสอบถาม การ
พัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ดังนี6
แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบ จํานวน 3 ฉบับ คือ
ฉบับทีK 1 สํารวจความต้องการจําเป็ นของนักเรี ยน จํานวน 7 ข้อ ได้ค่า IOC 0.94
ฉบับทีK 2 สํารวจความต้องการจําเป็ นของผูป้ กครอง จํานวน 10 ข้อ ได้ค่า IOC 0.92
ฉบับทีK 3 สํารวจความต้องการจําเป็ นของครู
จํานวน 10 ข้อ ได้ค่า IOC 0.90
และคณะกรรมการสถานศึกษา
แบบสอบถามผลการใช้ รูปแบบของครู และความพึงพอใจของผู้เกีย2 วข้ อง จํานวน 5 ฉบับ คือ
ฉบับทีK 4 สังเกตความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ ด้านการแสดงความเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ ด้านการจัดระเบียบแถว จากการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง ตามแนวทางพระราช
ดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มี 3 ตอน จํานวน 48 ข้อ ได้ค่า IOC รวม 0.93 คือ
ตอนทีK 1 ด้านการแสดงความเคารพ
จํานวน 17 ข้อ ได้ค่า IOC 0.93
ตอนทีK 2 ด้านความรับผิดชอบ
จํานวน 17 ข้อ ได้ค่า IOC 0.94
ตอนทีK 3 ด้านการจัดระเบียบแถว
จํานวน 14 ข้อ ได้ค่า IOC 0.93
ฉบับทีK 5 สอบถามความพึงพอใจของครู มี 4 ด้าน คือ ความตระหนัก การบริ หารจัดการ
การลงมือปฏิบตั ิ การประเมินผล จํานวน 28 ข้อ ได้ค่า IOC รวม 0.96 คือ
ด้านทีK 1 ความตระหนัก
จํานวน 7 ข้อ ได้ค่า IOC 0.97
ด้านทีK 2 การบริ หารจัดการ
จํานวน 7 ข้อ ได้ค่า IOC 0.97
ด้านทีK 3 การลงมือปฏิบตั ิ
จํานวน 7 ข้อ ได้ค่า IOC 0.94
ด้านทีK 4 การประเมินผล
จํานวน 7 ข้อ ได้ค่า IOC 0.94
ฉบับทีK 6 สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
จํานวน 15 ข้อ ได้ค่า IOC 0.95
ฉบับทีK 7 สอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง
จํานวน 13 ข้อ ได้ค่า IOC 0.94
ฉบับทีK 8 สอบถามความพึงพอใจของ
จํานวน 10 ข้อ ได้ค่า IOC 0.96
คณะกรรมการสถานศึกษาขั6นพื6นฐาน
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สรุปผลการตรวจสอบหาค่ าความตรง (IOC) ของเครื2 องมือโดยผู้เชี2ยวชาญ เป็ นรายข้ อได้ ดงั นีM
ฉบับที2 1 แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นของนักเรียน จํานวน 7 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 4
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
5

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
4
4
5
5
5
33

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.94

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
46

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.92

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

ฉบับที2 2 แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นของผู้ปกครอง จํานวน 10 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
8

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
8
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ฉบับที2 3 แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 10 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 3
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
0
7

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
8

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
4
4
4
5
5
4
4
45

1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.90

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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ฉบับที2 4 ตอนที2 1 แบบสั งเกตความมีวนิ ัยในตนเอง ด้ านการแสดงความเคารพ จํานวน 17 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
17

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
17

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
14

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
17

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
14

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
79

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.93

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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ฉบับที2 4 ตอนที2 2 แบบสั งเกตความมีวนิ ัยในตนเอง ด้ านความรับผิดชอบ จํานวน 17 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
16

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
17

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
15

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
17

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
15

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
5
5
80

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.94

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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ฉบับที2 4 ตอนที2 3 แบบสั งเกตความมีวนิ ัยในตนเอง ด้ านการจัดระเบียบแถว จํานวน 13 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
13

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
14

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
12

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
14

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
12

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
65

1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.93

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

ฉบับที2 5 ด้ านที2 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านความตระหนัก จํานวน 7 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 4
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
6

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
4
5
5
5
34

1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.97

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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ฉบับที2 5 ด้ านที2 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านการบริหารจัดการ จํานวน 6 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 2
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
6

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
4
5
5
5
5
34

1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.97

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

ฉบับที2 5 ด้ านที2 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านการลงมือปฏิบัติ จํานวน 7 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 2
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
6

คนทีK 3
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
6

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
4
5
4
5
5
5
33

1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.94

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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ฉบับที2 5 ด้ านที2 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านการประเมินผล จํานวน 7 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
6

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 3
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
6

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
7

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
4
4
5
5
5
5
33

1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.94

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
71

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.95

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

ฉบับที2 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จํานวน 15 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
15

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
15

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
13

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
15

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
13
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ฉบับที2 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง จํานวน 13 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
12

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
13

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
12

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
13

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
11

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
61

1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.94

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

ฉบับที2 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัMนพืนM ฐาน จํานวน 10 ข้ อ
ข้อทีK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีKยวชาญ
คนทีK 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 3
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
9

คนทีK 4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
10

คนทีK 5
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
9

รวม
คะแนน

ค่า
IOC

แปลผล

5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
48

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.96

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้
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ภาคผนวก จ
ผลการทดลองใช้ เครื4 องมือ
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สรุปผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 𝛂 ของแบบสํ ารวจ แบบสั งเกต และแบบสอบถาม
การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทาง
พระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ดังนีC
หาค่ าความเชื4 อมัน4 𝛂 ของแบบสํ ารวจ และแบบสอบถาม โดยใช้ สูตรของ Cronbach และ
การหาค่ าสั มประสิ ทธิHสหสั มพันธ์ ของแบบสั งเกตโดยใช้ สูตรของ Pearson
1. แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบ จํานวน 3 ฉบับ คือ
ฉบับที4 1 สํารวจความต้องการจําเป็ นของนักเรี ยน
จํานวน 7 ข้อ
ได้ค่า α 0.85
ฉบับที4 2 สํารวจความต้องการจําเป็ นของผูป้ กครอง
จํานวน 10 ข้อ
ได้ค่า α 0.88
ฉบับที4 3 สํารวจความต้องการจําเป็ นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัCนพืCนฐาน
จํานวน 10 ข้อ
ได้ค่า α 0.87
2. แบบสั งเกตผลการใช้ รูปแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 5 ฉบับ คือ
ฉบับที4 4 สังเกตความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงความเคารพ ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว จํานวน 48 ข้อ ได้ค่า α รวม 0.96 คือ
ตอนทีO 1 การแสดงความเคารพ
จํานวน 17 ข้อ
ได้ค่า α 0.98
ตอนทีO 2 ความรับผิดชอบ
จํานวน 17 ข้อ
ได้ค่า α 0.95
ตอนทีO 3 การจัดระเบียบแถว
จํานวน 14 ข้อ
ได้ค่า α 0.95
ฉบับที4 5 สอบถามความพึงพอใจของครู มี 4 ด้าน ได้แก่ ความตระหนัก การบริ หารจัดการ การลงมือ
ปฏิบตั ิ และการประเมินผล จํานวน 28 ข้อ ได้ค่า α รวม 0.87 คือ
ด้านทีO 1 ความตระหนัก
จํานวน 7 ข้อ
ได้ค่า α 0.91
ด้านทีO 2 การบริ หารจัดการ
จํานวน 7 ข้อ
ได้ค่า α 0.89
ด้านทีO 3 การลงมือปฏิบตั ิ
จํานวน 7 ข้อ
ได้ค่า α 0.85
ด้านทีO 4 การประเมินผล
จํานวน 7 ข้อ
ได้ค่า α 0.83
ฉบับที4 6 สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
จํานวน 15 ข้อ
ได้ค่า α 0.91
ฉบับที4 7 สอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง
จํานวน 13 ข้อ
ได้ค่า α 0.90
ฉบับที4 8 สอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัCนพืCนฐาน
จํานวน 10 ข้อ
ได้ค่า α 0.83
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ฉบับที4 1 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบ
ของนักเรียน
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7

28.233
28.233
28.200
28.300
28.233
28.100
28.300

Scale Variance
if Item Deleted
8.323
8.047
8.855
7.045
7.289
8.783
6.907
ค่ า 𝛂 = 0.849

Corrected
Item-Total
Correlation
0.461
0.543
0.370
0.765
0.786
0.542
0.809

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.849
0.837
0.859
0.801
0.799
0.839
0.793

ฉบับที4 2 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบ
ของผู้ปกครอง
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

41.800
41.700
41.767
41.800
41.800
41.600
41.867
41.800
41.700
41.767

Scale Variance
if Item Deleted
17.614
19.183
18.392
17.545
17.200
19.834
16.602
17.614
19.183
18.392
ค่ า 𝛂 = 0.876

Corrected
Item-Total
Correlation
0.654
0.439
0.570
0.666
0.730
0.473
0.776
0.654
0.439
0.570

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.860
0.876
0.866
0.859
0.853
0.873
0.849
0.860
0.876
0.866
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ฉบับที4 3 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบ
ของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัTนพืนT ฐาน
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

42.300
42.133
42.267
42.267
42.333
42.167
42.400
42.300
42.200
42.333

Scale Variance
if Item Deleted
14.631
17.982
15.168
15.375
14.092
16.695
13.697
14.631
17.200
15.471
ค่ า 𝛂 = 0.872

Corrected
Item-Total
Correlation
0.750
0.229
0.644
0.600
0.789
0.488
0.797
0.750
0.244
0.559

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.847
0.880
0.856
0.859
0.843
0.868
0.841
0.847
0.885
0.863

ฉบับที4 5 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านความตระหนัก
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7

28.133
28.133
28.067
28.133
28.067
27.933
28.133

Scale Variance
if Item Deleted
10.120
9.982
10.892
9.706
9.926
11.375
9.568
ค่ า 𝛂 = 0.906

Corrected
Item-Total
Correlation
0.671
0.706
0.624
0.778
0.817
0.680
0.814

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.899
0.895
0.902
0.886
0.882
0.900
0.881
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ฉบับที4 5 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านการบริหารจัดการ
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7

27.867
27.833
27.800
27.867
27.767
27.633
27.833

Scale Variance
if Item Deleted
9.982
10.075
10.717
9.568
9.633
10.999
9.316
ค่ า 𝛂 = 0.892

Corrected
Item-Total
Correlation
0.634
0.615
0.579
0.739
0.818
0.683
0.811

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.884
0.886
0.889
0.870
0.861
0.881
0.861

ฉบับที4 5 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านการลงมือปฏิบัติ
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7

27.900
27.867
27.833
27.867
27.800
27.667
27.867

Scale Variance
if Item Deleted
8.093
8.189
8.833
7.706
7.338
8.713
7.016
ค่ า 𝛂 = 0.850

Corrected
Item-Total
Correlation
0.530
0.507
0.442
0.652
0.790
0.579
0.798

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.842
0.845
0.851
0.823
0.801
0.836
0.798
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ฉบับที4 5 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ด้ านการประเมินผล
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7

28.133
28.033
28.100
28.067
27.933
27.900
28.033

Scale Variance
if Item Deleted
6.257
6.447
6.231
5.789
5.926
6.300
5.757
ค่ า 𝛂 = 0.833

Corrected
Item-Total
Correlation
0.401
0.480
0.544
0.646
0.774
0.636
0.671

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.845
0.825
0.816
0.799
0.783
0.804
0.795

ฉบับที4 6 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

65.367
65.200
65.333
65.333
65.400
65.233
65.467
65.367
65.267
65.400
65.367
65.433
65.433
65.433
65.433

Scale Variance
if Item Deleted
37.826
41.890
36.851
38.437
38.110
40.047
37.292
37.826
41.030
36.179
36.792
36.254
36.254
36.254
36.254
ค่ า 𝛂 = 0.910

Corrected
Item-Total
Correlation
0.599
0.225
0.741
0.530
0.509
0.466
0.555
0.599
0.214
0.809
0.812
0.729
0.729
0.729
0.729

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.904
0.913
0.899
0.906
0.907
0.908
0.906
0.904
0.916
0.896
0.897
0.899
0.899
0.899
0.899
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ฉบับที4 7 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

56.067
55.900
56.033
56.033
56.133
55.967
56.200
56.067
55.967
56.100
56.067
56.133
56.133

Scale Variance
if Item Deleted
28.133
32.093
27.551
28.792
27.154
29.344
26.510
28.133
31.275
27.334
28.133
28.051
28.051
ค่ า 𝛂 = 0.897

Corrected
Item-Total
Correlation
0.656
0.217
0.760
0.565
0.675
0.569
0.710
0.656
0.214
0.770
0.725
0.599
0.599

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.887
0.902
0.882
0.891
0.885
0.891
0.884
0.887
0.905
0.881
0.884
0.889
0.889

ฉบับที4 8 ผลการหาค่ าความเชื4 อมัน4 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัTนพืนT ฐาน
ข้อทีO

Scale Mean
If Item Deleted

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

42.000
41.733
41.867
41.867
41.933
41.767
42.000
41.900
41.833
41.900

Scale Variance
if Item Deleted
14.000
16.823
14.120
14.326
13.099
15.564
12.966
13.817
16.213
14.576
ค่ า 𝛂 = 0.833

Corrected
Item-Total
Correlation
0.522
0.194
0.620
0.574
0.766
0.457
0.728
0.678
0.165
0.512

Cronbach’s Alpha
If Item Deleted
0.819
0.841
0.808
0.813
0.791
0.825
0.795
0.802
0.853
0.819
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สรุปผลการหาค่ าสั มประสิ ทธิHสหสั มพันธ์ แบบเพียร์ สัน แบบสั งเกตความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียน
ฉบับที4 4 ตอนที4 1 ด้ านการแสดงความเคารพ
คนทีO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ครู สงั เกตคนทีO 1

ครู สงั เกตคนทีO 2

(x)

(y)

4.88
4.94
4.94
4.94
4.88
4.71
5.00
4.88
5.00
4.82
4.88
5.00
4.53
5.00
5.00
3.35
4.35
4.94
4.65
4.88
4.35
3.88
4.35
4.59
3.47
4.29
4.35
4.24

4.71
4.76
4.94
5.00
4.88
4.71
4.82
4.88
5.00
4.59
4.59
5.00
4.41
4.88
4.94
3.41
4.41
4.88
4.65
4.88
4.37
4.06
4.29
4.53
3.53
4.29
4.41
4.24

x2

y2

xy

23.84
24.42
24.42
24.42
23.84
22.15
25.00
23.84
25.00
23.27
23.84
25.00
20.52
25.00
25.00
11.24
18.95
24.42
21.60
23.84
18.95
15.07
18.95
21.05
12.04
18.44
18.95
17.94

22.15
22.70
24.42
25.00
23.84
22.15
23.27
23.84
25.00
21.05
21.05
25.00
19.46
23.84
24.42
11.64
19.46
23.84
21.60
23.84
19.12
16.47
18.44
20.52
12.46
18.44
19.46
17.94

22.98
23.54
24.42
24.71
23.84
22.15
24.12
23.84
25.00
22.13
22.40
25.00
19.98
24.41
24.71
11.44
19.20
24.12
21.60
23.84
19.03
15.76
18.69
20.78
12.25
18.44
19.20
17.94
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คนทีO

ครู สงั เกตคนทีO 1

ครู สงั เกตคนทีO 2

(x)

(y)

4.24
4.35
137.71

4.24
4.41
136.73

29
30
รวม
𝑟=

𝑟=

𝑛
𝑛

𝑥) −

𝑥𝑦 −
𝑥

)

𝑥
𝑛

x2

y2

xy

17.94
18.95
637.84

17.94
19.46
627.79

17.94
19.20
632.65

𝑦
𝑦) −

𝑦

)

30×632.65 − (137.71×136.73)
30×637.84 − 137.71)

30×627.79 − 136.73)

r = 0.977
แสดงว่า คะแนนการสังเกตของครู คนทีO 1 และคะแนนการสังเกตของครู คนทีO 2 มีความสอดคล้องกันสู ง
ทางบวก
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ฉบับที4 4 ตอนที4 2 ด้ านความรับผิดชอบ
คนทีO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ครู สงั เกตคนทีO 1

ครู สงั เกตคนทีO 2

(x)

(y)

4.65
4.59
4.71
4.65
4.71
4.53
4.76
4.65
4.82
4.71
4.76
4.82
4.59
4.82
4.88
4.29
4.47
4.71
4.59
4.82
4.49
4.61
4.39
4.69
4.26
4.41
4.51
4.20
4.31

4.59
4.59
4.53
4.71
4.71
4.59
4.76
4.65
4.76
4.71
4.65
4.82
4.53
4.88
4.82
4.35
4.41
4.71
4.53
4.82
4.45
4.67
4.43
4.69
4.26
4.35
4.51
4.29
4.35

x2

y2

xy

21.60
21.05
22.15
21.60
22.15
20.52
22.70
21.60
23.27
22.15
22.70
23.27
21.05
23.27
23.84
18.44
19.99
22.15
21.05
23.27
20.16
21.23
19.29
21.96
18.19
19.46
20.34
17.61
18.61

21.05
21.05
20.52
22.15
22.15
21.05
22.70
21.60
22.70
22.15
21.60
23.27
20.52
23.84
23.27
18.95
19.46
22.15
20.52
23.27
19.81
21.78
19.64
21.96
18.19
18.95
20.34
18.44
18.95

21.32
21.05
21.31
21.87
22.15
20.78
22.70
21.60
22.98
22.15
22.14
23.27
20.78
23.55
23.55
18.69
19.72
22.15
20.78
23.27
19.99
21.50
19.46
21.96
18.19
19.20
20.34
18.02
18.78

265

คนทีO

ครู สงั เกตคนทีO 1

ครู สงั เกตคนทีO 2

(x)

(y)

4.47
137.87

4.41
137.54

30
รวม

𝑟=

𝑟=

𝑛
𝑛

𝑥) −

𝑥𝑦 −
𝑥

)

𝑥
𝑛

x2

y2

xy

19.99
634.61

19.46
631.44

19.72
632.97

𝑦
𝑦) −

𝑦

)

30×632.97 − (137.87×137.54)
30×634.61 − 137.87)

30×631.44 − 137.54)

r = 0.946
แสดงว่า คะแนนการสังเกตของครู คนทีO 1 และคะแนนการสังเกตของครู คนทีO 2 มีความสอดคล้องกันสู ง
ทางบวก
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ฉบับที4 4 ตอนที4 3 ด้ านการจัดระเบียบแถว
คนทีO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ครู สงั เกตคนทีO 1

ครู สงั เกตคนทีO 2

(x)

(y)

4.86
4.71
4.93
4.71
4.93
4.64
4.79
4.86
5.00
4.50
4.50
5.00
4.43
4.86
4.93
4.14
4.29
4.86
4.57
4.86
4.29
4.14
4.29
4.57
4.14
4.14
4.43
4.46
4.46

4.79
4.64
4.86
4.57
4.79
4.64
4.64
4.79
4.86
4.57
4.43
4.86
4.36
4.86
4.86
4.29
4.29
4.93
4.57
4.93
4.21
4.29
4.21
4.57
4.29
4.21
4.36
4.32
4.32

x2

y2

xy

23.59
22.22
24.29
22.22
24.29
21.56
22.90
23.59
25.00
20.25
20.25
25.00
19.61
23.59
24.29
17.16
18.37
23.59
20.90
23.59
18.37
17.16
18.37
20.90
17.16
17.16
19.61
19.93
19.93

22.90
21.56
23.59
20.90
22.90
21.56
21.56
22.90
23.59
20.90
19.61
23.59
18.98
23.59
23.59
18.37
18.37
24.29
20.90
24.29
17.76
18.37
17.76
20.90
18.37
17.76
18.98
18.67
18.67

23.24
21.89
23.94
21.55
23.59
21.56
22.22
23.24
24.29
20.57
19.93
24.29
19.30
23.59
23.94
17.76
18.37
23.94
20.90
23.94
18.06
17.76
18.06
20.90
17.76
17.46
19.30
19.29
19.29
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คนทีO

ครู สงั เกตคนทีO 1

ครู สงั เกตคนทีO 2

(x)

(y)

4.29
137.57

4.14
136.43

30
รวม
𝑟=

𝑟=

𝑛
𝑛

𝑥) −

𝑥𝑦 −
𝑥

)

𝑥
𝑛

x2

y2

xy

18.37
633.24

17.16
622.35

17.76
627.65

𝑦
𝑦) −

𝑦

)

30×627.65 − (137.57×136.43)
30×633.24 − 137.57)

30×622.35 − 136.43)

r = 0.949
แสดงว่า คะแนนการสังเกตของครู คนทีO 1 และคะแนนการสังเกตของครู คนทีO 2 มีความสอดคล้องกันสู ง
ทางบวก
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ภาคผนวก ฉ
สรุปผลการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
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สรุปผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ผู้ตอบ : นักเรียน
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 ต้องการให้ครู สอนเรื+ องวินยั ที+จาํ เป็ นและสําคัญเพื+อ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2 ต้องการให้โรงเรี ยนกําหนดพฤติกรรมที+ไม่พึง
ประสงค์และพึงประสงค์เพื+อนักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิ
ตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3 จําเป็ นต้องให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
วินยั ด้วยตนเองเพราะจะทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และ
เข้าใจความสําคัญของวินยั มากขึTน
4 ต้องการให้โรงเรี ยนจัดทําโครงการ/กิจกรรมที+
เสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนเพื+อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง
5 ต้องการให้ครู สอนเรื+ องวินยั ด้วยบรรยากาศที+อบอุ่น
เป็ นกันเอง เพราะนักเรี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีและมีความสุ ข
6 ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองที+
สอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของนักเรี ยนเพื+อสร้าง
ความเคยชินเป็ นนิสยั
7 จําเป็ นต้องมีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
เพราะทําให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ การ
เรี ยนเพิ+มขึTน
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
6 35 9 0 0 3.94 0.55
16 26

8

0

0

4.16

0.68

19 16 15

0

0

4.08

0.83

28 22

0

0

0

4.56

0.50

27 23

0

0

0

4.54

0.50

34 16

0

0

0

4.68

0.47

13 21 16

0

0

3.94

0.77

4.27

0.61
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สรุปผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ผู้ตอบ : ผู้ปกครอง
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 ต้องการให้โรงเรี ยนสอนเรื+ องวินยั ที+ถูกต้องเพื+อบุตร
หลานประพฤติปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2 ต้องการให้โรงเรี ยนแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที+เกี+ยวกับ
วินยั ของบุตรหลาน
3 ต้องการให้ครู สอนเรื+ องความมีวนิ ยั ให้กบั บุตรหลาน
ด้วยวิธีการที+หลากหลาย
4 ต้องการให้โรงเรี ยนจัดโครงการ/กิจกรรมที+เสริ มสร้าง
ความมีวนิ ยั ให้กบั บุตรหลาน
5 ต้องการกําหนดพฤติกรรมที+เป็ นปั ญหาร่ วมกับ
โรงเรี ยน เพื+อหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน
6 ต้องการกําหนดข้อตกลง/ข้อปฏิบตั ิเกี+ยวกับวินยั
ร่ วมกับโรงเรี ยนเพื+อให้การปฏิบตั ิของบุตรหลาน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
7 จําเป็ นต้องให้ครู มีวนิ ยั ในตนเองเพื+อเป็ นแบบอย่าง
ที+ดีแก่บุตรหลาน
8 ต้องการนําหลักพุทธศาสนามาใช้เป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที+เกี+ยวกับวินยั
9 ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ที+ เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพจริ ง
10 ต้องการให้โรงเรี ยนมีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั
เพื+อให้บุตรหลานมีวนิ ยั ในตนเองเป็ นคนดีอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื+นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
37 13 0 0 0 4.74 0.44
21 26

3

0

0

4.36

0.60

21 22

7

0

0

4.28

0.70

24 20

6

0

0

4.36

0.69

19 25

6

0

0

4.26

0.66

24 25

1

0

0

4.46

0.54

26 24

0

0

0

4.52

0.50

20 23

7

0

0

4.26

0.69

24 23

3

0

0

4.42

0.61

32 17

1

0

0

4.62

0.53

4.43

0.60
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สรุปผลการสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ผู้ตอบ : ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืนJ ฐาน
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ที+
รายการ
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
1 ต้องการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพราะต้องการ 17 4 0 0 0 4.81 0.40
สอนบูรณาการเรื+ องวินยั ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2 ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนเพื+อแก้ไข 10 8 3 0 0 4.33 0.73
ปั ญหาเรื+ องวินยั ของนักเรี ยน
3 จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนเพื+อ 11 5 5 0 0 4.29 0.85
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที+เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4 ต้องการให้โรงเรี ยนจัดโครงการ/กิจกรรมที+เสริ มสร้าง 13 8 0 0 0 4.62 0.50
ความมีวนิ ยั ให้กบั นักเรี ยน
5 ต้องการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพื+อให้ครู ชุมชน 11 9 1 0 0 4.48 0.60
ผูป้ กครอง ร่ วมวางแผนดําเนินการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
6 ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพื+อให้นกั เรี ยน
9 9 3 0 0 4.29 0.72
เรี ยนรู ้และแก้ไขปั ญหาวินยั ด้วยตนเอง
7 ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนที+ ใช้ได้ 10 11 0 0 0 4.48 0.51
ทุกระดับชัTนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื+อง
8 จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั สอดแทรก 17 4 0 0 0 4.81 0.40
ในกิจกรรม/กิจวัตรประจําวันของ นักเรี ยนเพื+อสร้าง
ความคุน้ ชินทําเป็ นนิสยั ติดตัว
9 ต้องการนําหลักไตรสิ กขามาใช้แก้ปัญหาวินยั เพราะ 20 1 0 0 0 4.95 0.22
เป็ นการแก้ไขอย่างเป็ นขัTนตอนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
10 จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพื+อให้
17 4 0 0 0 4.81 0.40
นักเรี ยน เป็ นคนดี มีวนิ ยั เป็ นที+ชื+นชม สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื+นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
รวมเฉลียK
4.59 0.53
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สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ปี การศึกษา 2560 และ ปี การศึกษา 2561
ผู้ตอบ :ครู
ด้ านการแสดงความเคารพ ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ระดับพฤติกรรมที+สงั เกต
ค่าเฉลี+ย
5 4 3 2 1
ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน
37 26 50 0 0 3.88
ไหว้ครู กล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมื+อเจอครู นอกโรงเรี ยน 33 58 22 0 0 4.10
ไหว้ครู พร้อมกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับทัTงเวลามาและกลับ 27 36 50 0 0 3.80
พูดจาสุ ภาพกับครู พ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่
4 36 73 0 0 3.39
กิริยามารยาทอ่อนน้อมไม่กา้ วร้าวต่อครู ผูใ้ หญ่ ผูอ้ ื+น 19 47 47 0 0 3.75
เมื+อเดินสวนครู ครัTงแรกหยุดยืนตรงกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับ 18 15 80 0 0 3.45
เมื+อเดินสวนครู ผูท้ ี+ที+เคารพครัTงต่อมา หยุดยืนตรงให้ 8 38 67 0 0 3.48
ผูท้ ี+เคารพผ่านไปก่อน
เมื+อเดินแซงครู กล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” และเดิน
16 19 78 0 0 3.45
ก้มหลังเล็กน้อย
เมื+อรับของจากผูใ้ หญ่ไหว้ กล่าว“ขอบคุณค่ะ/ครับ”
14 34 65 0 0 3.55
ไหว้ผทู ้ ี+เคารพด้วยการประนมมือค้อมศีรษะลง
32 44 37 0 0 3.96
หัวแม่มือจรดปลายจมูก
ไหว้พระ บุคคลอื+นได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
52 61 0 0 0 4.46
นัง+ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบก่อนเข้าเรี ยน
35 40 38 0 0 3.97
เมื+อเข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าวขออนุญาตครู
28 47 38 0 0 3.91
ไม่พดู คุย เล่น ในขณะที+ครู กาํ ลังสอน
16 18 79 0 0 3.44
เมื+อมีขอ้ สงสัยขณะครู สอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม 15 9 89 0 0 3.35
ถ้ามาช้าเมื+อเข้าร่ วมกิจกรรมกล่าว“ขออนุญาตค่ะ/ครับ” 11 19 83 0 0 3.36
เชื+อฟังและปฏิบตั ิตามคําสัง+ สอนของครู
6 13 94 0 0 3.22
รวมเฉลียK
3.68
รายการ

S.D

0.87
0.69
0.80
0.56
0.73
0.76
0.63
0.73
0.71
0.78
0.50
0.81
0.76
0.73
0.70
0.66
0.53
0.70
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ด้ านการแสดงความเคารพ ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ระดับพฤติกรรมที+สงั เกต
ค่าเฉลี+ย
5 4 3 2 1
ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน
79 18 16 0 0 4.56
ไหว้ครู กล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมื+อเจอครู นอกโรงเรี ยน 69 42 2 0 0 4.59
ไหว้ครู พร้อมกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับทัTงเวลามาและกลับ 96 16 1 0 0 4.84
พูดจาสุ ภาพกับครู พ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่
33 49 31 0 0 4.02
กิริยามารยาทอ่อนน้อมไม่กา้ วร้าวต่อครู ผูใ้ หญ่ ผูอ้ ื+น 20 92 1 0 0 4.17
เมื+อเดินสวนครู ครัTงแรกหยุดยืนตรงกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับ 31 60 22 0 0 4.08
เมื+อเดินสวนครู ผูท้ ี+ที+เคารพครัTงต่อมา หยุดยืนตรงให้ 73 20 20 0 0 4.47
ผูท้ ี+เคารพผ่านไปก่อน
เมื+อเดินแซงครู กล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” และเดิน
30 77 6 0 0 4.21
ก้มหลังเล็กน้อย
เมื+อรับของจากผูใ้ หญ่ไหว้ กล่าว“ขอบคุณค่ะ/ครับ”
97 16 0 0 0 4.86
ไหว้ผทู ้ ี+เคารพด้วยการประนมมือค้อมศีรษะลง
79 32 2 0 0 4.68
หัวแม่มือจรดปลายจมูก
ไหว้พระ บุคคลอื+นได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
84 29 0 0 0 4.74
นัง+ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบก่อนเข้าเรี ยน
89 24 0 0 0 4.79
เมื+อเข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าวขออนุญาตครู
103 10 0 0 0 4.91
ไม่พดู คุย เล่น ในขณะที+ครู กาํ ลังสอน
62 43 8 0 0 4.48
เมื+อมีขอ้ สงสัยขณะครู สอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม 44 66 3 0 0 4.36
ถ้ามาช้าเมื+อเข้าร่ วมกิจกรรมกล่าว“ขออนุญาตค่ะ/ครับ” 69 24 20 0 0 4.43
เชื+อฟังและปฏิบตั ิตามคําสัง+ สอนของครู
50 63 0 0 0 4.44
รวมเฉลียK
4.51
รายการ

S.D

0.73
0.53
0.39
0.76
0.40
0.68
0.78
0.53
0.35
0.50
0.44
0.41
0.29
0.63
0.54
0.78
0.50
0.54

274

ด้ านความรับผิดชอบ ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที+โรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน
2 รับผิดชอบต่อหน้าที+ที+ได้รับมอบหมาย
3 ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที+ถูกต้อง เช่น การอาบนํTา
แปรงฟัน ล้างมือ
4 สวมใส่ เสืT อผ้า รองเท้า สะอาดเรี ยบร้อย
5 ส่ งการบ้านตามเวลาที+กาํ หนด
6 ทํางานสําเร็ จลุล่วงได้ตามเวลา
7 ไม่เคยขาดเรี ยนยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
8 ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
9 ร่ วมมือทํางานกับกลุ่มอย่างเต็มที+
10 เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครัTง
11 ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน
ชัTนเรี ยน
12 ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน
13 เข้าเรี ยนตามตารางและตามที+ครู นดั หมาย
14 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที+ให้ไว้กบั ครู
15 ช่วยทํางานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ
16 เคารพเชื+อฟังผูป้ กครอง และปฏิบตั ิตาม
17 ร่ วมกิจกรรมประเพณี ชุมชนทุกครัTงที+มีโอกาส
รวมเฉลียK

ระดับพฤติกรรมที+สงั เกต
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
23 16 74 0 0 3.55 0.81
33 58 22 0 0 4.10 0.69
15 15 83 0 0 3.40 0.71
15
50
17
8
19
15
24
49

13
62
8
16
25
17
29
64

85
1
88
89
69
81
61
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3.38
4.43
3.37
3.28
3.56
3.42
3.68
4.43

0.71
0.52
0.73
0.59
0.77
0.72
0.80
0.50

23
34
11
15
24
12

23
44
40
11
10
38

67
35
62
87
79
63

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3.61
3.99
3.55
3.36
3.51
3.55
3.66

0.81
0.78
0.67
0.71
0.83
0.68
0.71
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ด้ านความรับผิดชอบ ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที+โรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน
2 รับผิดชอบต่อหน้าที+ที+ได้รับมอบหมาย
3 ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที+ถูกต้อง เช่น การอาบนํTา
แปรงฟัน ล้างมือ
4 สวมใส่ เสืT อผ้า รองเท้า สะอาดเรี ยบร้อย
5 ส่ งการบ้านตามเวลาที+กาํ หนด
6 ทํางานสําเร็ จลุล่วงได้ตามเวลา
7 ไม่เคยขาดเรี ยนยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
8 ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
9 ร่ วมมือทํางานกับกลุ่มอย่างเต็มที+
10 เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครัTง
11 ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน
ชัTนเรี ยน
12 ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน
13 เข้าเรี ยนตามตารางและตามที+ครู นดั หมาย
14 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที+ให้ไว้กบั ครู
15 ช่วยทํางานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ
16 เคารพเชื+อฟังผูป้ กครอง และปฏิบตั ิตาม
17 ร่ วมกิจกรรมประเพณี ชุมชนทุกครัTงที+มีโอกาส
รวมเฉลียK

ระดับพฤติกรรมที+สงั เกต
ค่าเฉลี+ย
5 4 3 2 1
64 47 2 0 0 4.55
59 52 2 0 0 4.50
30 47 36 0 0 3.95

0.53
0.54
0.77

68
54
72
44
107
71
98
68

11
59
19
68
6
10
15
43

34
0
22
1
0
32
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4.30
4.48
4.44
4.38
4.95
4.35
4.87
4.58

0.91
0.50
0.80
0.51
0.23
0.89
0.34
0.53

80
58
25
14
92
76

30
55
42
50
18
24

3
0
46
49
3
13

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.68
4.51
3.81
3.69
4.79
4.56
4.43

0.52
0.50
0.77
0.68
0.47
0.69
0.60

S.D
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ด้ านการจัดระเบียบแถว ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 เข้าแถวยืนเรี ยงตามลําดับความสู ง
2 เข้าแถวหน้าเสาธง แยกตามชัTนเรี ยนเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
3 เดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหาร
กลางวัน
4 เข้าแถวซืT อของเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลัง ไม่แซงคิว
5 หลังรับประทานอาหารเดินแถวเป็ นระเบียบนําภาชนะ
ไปล้าง
6 เข้าแถวรับบริ การตามลําดับก่อนหลัง
7 เดินแถวเข้าชัTนเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
8 เดินเป็ นแถวเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระเบียบ
9 ไม่พดู คุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว
10 ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับก่อนหลัง
11 เมื+อไปเรี ยนวิชาอื+น ตัTงแถวหน้าห้องเป็ นระเบียบ
ก่อนเดินแถว
12 เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
13 ถอดและวางรองเท้าหน้าห้องเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
14 ขึTน-ลงรถ ยืนเป็ นแถวเรี ยงลําดับก่อนหลังเป็ นระเบียบ
รวมเฉลียK

ระดับพฤติกรรมที+สงั เกต
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
17 55 41 0 0 3.79 0.69
17 35 61 0 0 3.61 0.74
18 69 26

0

0

3.93

0.62

15 22 76

0

0

3.46

0.72

21 33 59

0

0

3.66

0.77

7
28
10
11
20
13

74
65
71
87
71
72

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3.41
3.67
3.46
3.33
3.55
3.48

0.61
0.85
0.66
0.65
0.78
0.70

39 74 0
7 37 69
16 39 58

0
0
0

0
0
0

4.35
3.45
3.63
3.63

0.48
0.61
0.72
0.68

32
20
32
15
22
28
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ด้ านการจัดระเบียบแถว ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 เข้าแถวยืนเรี ยงตามลําดับความสู ง
2 เข้าแถวหน้าเสาธง แยกตามชัTนเรี ยนเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
3 เดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหาร
กลางวัน
4 เข้าแถวซืT อของเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลัง ไม่แซงคิว
5 หลังรับประทานอาหารเดินแถวเป็ นระเบียบนําภาชนะ
ไปล้าง
6 เข้าแถวรับบริ การตามลําดับก่อนหลัง
7 เดินแถวเข้าชัTนเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
8 เดินเป็ นแถวเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระเบียบ
9 ไม่พดู คุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว
10 ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับก่อนหลัง
11 เมื+อไปเรี ยนวิชาอื+น ตัTงแถวหน้าห้องเป็ นระเบียบ
ก่อนเดินแถว
12 เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
13 ถอดและวางรองเท้าหน้าห้องเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
14 ขึTน-ลงรถ ยืนเป็ นแถวเรี ยงลําดับก่อนหลังเป็ นระเบียบ
รวมเฉลี+ย

ระดับพฤติกรรมที+สงั เกต
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
63 50 0 0 0 4.56 0.50
72 41 0 0 0 4.64 0.48
106

7

0

0

0

4.94

0.24

57

50

6

0

0

4.45

0.60

71

42

0

0

0

4.63

0.49

56
84
33
26
89
49

35
29
57
55
24
64

22
0
23
32
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.30
4.74
4.09
3.95
4.79
4.43

0.78
0.44
0.70
0.72
0.41
0.50

53
50
85

54
63
28

6
0
0

0
0
0

0
0
0

4.42
4.44
4.75
4.51

0.59
0.50
0.43
0.53
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สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ทมีK ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ปี การศึกษา 2560 และ ปี การศึกษา 2561
ผู้ตอบ : ครู
ด้ านความตระหนัก ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การศึกษาสภาพปั ญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ปั จจัยภายใน
ภายนอก ที+มีผลต่อวินยั ของนักเรี ยน
2 การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นของครู
3 การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี+ยวกับความสําคัญของวินยั
แก่ผเู ้ กี+ยวข้อง
4 การกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยนด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
5 การแต่งตัTงคณะทํางาน มอบหมายหน้าที+ผรู ้ ับผิดชอบ
6 การวางแผนแนวทางแก้ปัญหาครอบคลุมทัTงระดับ
โรงเรี ยน เครื อข่าย
7 การแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมทบทวน การดําเนินงานใน
รู ปแบบ PLC
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
2 6 6 0 0 3.71 0.73
3

6

5

0

0

3.86

0.77

3

5

6

0

0

3.79

0.80

1

6

7

0

0

3.57

0.65

1
0

8
7

5
7

0
0

0
0

3.71
3.50

0.61
0.52

3

6

5

0

0

3.86

0.77

3.71

0.69
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ด้ านความตระหนัก ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การศึกษาสภาพปั ญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ปั จจัยภายใน
ภายนอก ที+มีผลต่อวินยั ของนักเรี ยน
2 การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นของครู
3 การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี+ยวกับความสําคัญของวินยั
แก่ผเู ้ กี+ยวข้อง
4 การกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยนด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
5 การแต่งตัTงคณะทํางาน มอบหมายหน้าที+ผรู ้ ับผิดชอบ
6 การวางแผนแนวทางแก้ปัญหาครอบคลุมทัTงระดับ
โรงเรี ยน เครื อข่าย
7 การแลกเปลี+ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมทบทวน การดําเนินงานใน
รู ปแบบ PLC
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
8 5 1 0 0 4.50 0.65
12 2

0

0

0

4.86

0.36

9

4

1

0

0

4.57

0.65

4

6

4

0

0

4.00

0.78

7
8

7
5

0
1

0
0

0
0

4.50
4.50

0.52
0.65

7

7

0

0

0

4.50

0.52

4.49

0.59

280

ด้ านการบริหารจัดการ ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การกําหนดทรัพยากร การดําเนินการรู ปแบบ
การปฏิบตั ิ
2 การพัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบก่อนมอบหมายงาน
ให้ปฏิบตั ิ
3 การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที+เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4 การกําหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ
5 การชีTแจงนักเรี ยนเกี+ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
และการทําโครงงาน
6 การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที+เอืTอต่อการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง
7 การดําเนินการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้อง
ของรู ปแบบการปฏิบตั ิก่อนนําไปใช้จริ ง
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
0 10 4 0 0 3.71 0.47
0

7

7

0

0

3.50

0.52

8

6

0

0

0

4.57

0.51

8

5

1

0

0

4.50

0.65

2

4

8

0

0

3.57

0.76

0

0

14

0

0

3.00

0.00

0

7

7

0

0

3.50

0.52

3.77

0.94

281

ด้ านการบริหารจัดการ ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การกําหนดทรัพยากร การดําเนินการรู ปแบบ
การปฏิบตั ิ
2 การพัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบก่อนมอบหมายงาน
ให้ปฏิบตั ิ
3 การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4 การกําหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ
5 การชีTแจงนักเรี ยนเกี+ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
และการทําโครงงาน
6 การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที+เอืTอต่อการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเอง
7 การดําเนินการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้อง
ของรู ปแบบการปฏิบตั ิก่อนนําไปใช้จริ ง
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
7 7 0 0 0 4.50 0.52
9

4

1

0

0

4.57

0.65

9

5

0

0

0

4.64

0.50

8

6

0

0

0

4.57

0.51

9

5

0

0

0

4.64

0.50

7

2

5

0

0

4.14

0.95

6

6

2

0

0

4.29

0.73

4.48

0.62
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ด้ านการลงมือปฏิบัติ ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

5
การเตรี ยมความพร้อมของครู นักเรี ยน
0
การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิ ปปา (CIPPA MODEL) 0
การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
0
การสอนวินยั โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
1
บรรยากาศของความรักความอบอุ่นดูแลช่วยเหลือ
1
ด้วยกัลยาณมิตร
การทบทวนพูดคุยเมื+อจบแต่ละกิจกรรมย่อยใน
0
รู ปแบบ AAR (After Action Review)
การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานต่อเนื+อง
0
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
7 7 0
0 14 0
7 7 0
13 0 0
12 1 0

1
0
0
0
0
0

ค่าเฉลี+ย

S.D

3.50
3.00
3.50
4.07
4.00

0.52
0.00
0.52
0.27
0.39

0

14

0

0

3.00

0.00

0

14

0

0

3.00
3.44

0.00
0.24

ด้ านการลงมือปฏิบัติ ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+
1
2
3
4
5
6
7

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2
การเตรี ยมความพร้อมของครู นักเรี ยน
8 6 0 0
การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิ ปปา (CIPPA MODEL) 5 9 0 0
การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
11 3 0 0
การสอนวินยั โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
10 4 0 0
บรรยากาศของความรักความอบอุ่นดูแลช่วยเหลือ
9 5 0 0
ด้วยกัลยาณมิตร
การทบทวนพูดคุยเมื+อจบแต่ละกิจกรรมย่อยใน
1 12 1 0
รู ปแบบ AAR (After Action Review)
การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานต่อเนื+อง
5 9 0 0
รวมเฉลียK
รายการ

ค่าเฉลี+ย

S.D

4.57
4.36
4.79
4.71
4.64

0.51
0.50
0.43
0.47
0.50

0

4.00

0.39

0

4.36
4.49

0.50
0.47

1
0
0
0
0
0

283

ด้ านการการประเมินผล ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1
2
3
4
5
6

การประเมินผลก่อนการใช้รูปแบบ
การประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบ
การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ
การประเมินผลระดับโครงการ/กิจกรรม
การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน
การนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ งการดําเนินงานให้
เหมาะสมยิง+ ขึTน
7 การสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานผลแก่
ผูเ้ กี+ยวข้อง
รวมเฉลียK

5
0
0
0
0
0
0
0

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
0 14 0
0 14 0
7 7 0
7 7 0
7 7 0
1 13 0
7

7

0

1
0
0
0
0
0
0
0

ค่าเฉลี+ย

S.D

3.00
3.00
3.50
3.50
3.50
3.07

0.00
0.00
0.52
0.52
0.52
0.27

3.50

0.52

3.30

0.33

ด้ านการการประเมินผล ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+
1
2
3
4
5
6

รายการ

5
1
3
8
7
0
1

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
13 0 0
10 1 0
6 0 0
7 0 0
10 4 0
13 0 0

1
0
0
0
0
0
0

0

0

การประเมินผลก่อนการใช้รูปแบบ
การประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบ
การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ
การประเมินผลระดับโครงการ/กิจกรรม
การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน
การนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ งการดําเนินงานให้
เหมาะสมยิง+ ขึTน
7 การสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานผลแก่ 11 3
ผูเ้ กี+ยวข้อง
รวมเฉลียK

0

ค่าเฉลี+ย

S.D

4.07
4.14
4.57
4.50
3.71
4.07

0.27
0.53
0.51
0.52
0.47
0.27

4.79

0.43

4.27

0.43
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สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนทีมK ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ปี การศึกษา 2560 และ ปี การศึกษา 2561
ผู้ตอบ : นักเรียน
ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
การทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั ด้วยตนเอง
การสอนเรื+ องวินยั สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การมีส่วนร่ วมในการกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยน
พฤติกรรมที+ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยนลดลง
พฤติกรรมที+พึงประสงค์ของนักเรี ยนเพิ+มขึTน
การเรี ยนรู ้เรื+ องวินยั จากการปฏิบตั ิจริ ง
การมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
การไหว้แสดงความเคารพได้ถูกต้องสวยงามตาม
วัฒนธรรมไทย
การเดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
การซืT อของต่อแถวเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
การชีTแจงการจัดการเรี ยนการสอนที+เสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเอง
การนําความรู ้ที+ได้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
การเรี ยนรู ้เพื+อพัฒนาตนเองให้เป็ นคนมีวนิ ยั ในตนเอง
อย่างมีความสุ ข
การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือ ดูแลใกล้ชิดจากครู
รวมเฉลียK

10
11
12
13
14
15

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2
1 22 90 0
12 35 66 0
17 13 83 0
19 30 64 0
6 45 62 0
28 18 67 0
10 27 76 0
19 16 78 0
7 49 57 0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 27 67
16 30 67
14 19 80

0
0
0

18 21 74
11 37 65
75 21 17

ค่าเฉลี+ย

S.D

3.21
3.52
3.42
3.60
3.50
3.65
3.42
3.48
3.56

0.43
0.68
0.74
0.76
0.60
0.85
0.65
0.77
0.61

0
0
0

3.58
3.55
3.42

0.77
0.73
0.70

0
0

0
0

3.50
3.52

0.76
0.67

0

0

4.51
3.56

0.75
0.70
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ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
การทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั ด้วยตนเอง
การสอนเรื+ องวินยั สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การมีส่วนร่ วมในการกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยน
พฤติกรรมที+ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยนลดลง
พฤติกรรมที+พึงประสงค์ของนักเรี ยนเพิ+มขึTน
การเรี ยนรู ้เรื+ องวินยั จากการปฏิบตั ิจริ ง
การมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
การไหว้แสดงความเคารพได้ถูกต้องสวยงามตาม
วัฒนธรรมไทย
การเดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
การซืT อของต่อแถวเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
การชีTแจงการจัดการเรี ยนการสอนที+เสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเอง
การนําความรู ้ที+ได้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
การเรี ยนรู ้เพื+อพัฒนาตนเองให้เป็ นคนมีวนิ ยั ในตนเอง
อย่างมีความสุ ข
การได้รับการแนะนําช่วยเหลือ ดูแลใกล้ชิดจากครู
รวมเฉลียK

10
11
12
13
14
15

5
23
89
38
88
77
86
37
28
90

ระดับความคิดเห็น
4 3 2
86 4 0
16 8 0
69 6 0
25 0 0
36 0 0
27 0 0
74 2 0
85 0 0
9 14 0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ค่าเฉลี+ย S.D
4.17
4.72
4.28
4.78
4.68
4.76
4.31
4.25
4.67

0.46
0.59
0.56
0.42
0.47
0.43
0.50
0.43
0.69

95
89
57

8
24
53

10
0
3

0
0
0

0
0
0

4.75
4.79
4.48

0.61
0.41
0.55

63
57

50
56

0
0

0
0

0
0

4.56
4.50

0.50
0.50

108

5

0

0

0

4.96
4.58

0.21
0.49
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สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองทีมK ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ปี การศึกษา 2560 และ ปี การศึกษา 2561
ผู้ตอบ : ผู้ปกครอง
ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การประชุมชีTแจงแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ของ
โรงเรี ยน
2 การจัดการเรี ยนการสอนของครู
3 การจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
4 บุตรหลานไหว้ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับจากโรงเรี ยน
5 บุตรหลานตื+นเช้ามาทันโรงเรี ยนเข้า
6 บุตรหลานช่วยทํางานบ้านที+ทุกอย่างที+สามารถทําได้
เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ
7 บุตรหลานรู ้จกั การรอคอย การซืT อของเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลัง
8 บุตรหลานเอาใจใส่ รับผิดชอบในการเรี ยน
9 บุตรหลานดูแลเอาใจใส่ สุขภาพของตนเอง
10 บุตรหลานพูดสุ ภาพ ไม่กา้ วร้าว
11 บุตรหลานเคารพเชื+อฟังผูป้ กครอง
12 บุตรหลานเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครัTง
13 การมีส่วนร่ วมกําหนดปั ญหาวินยั ของบุตรหลาน
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
20 28 37 0 0 3.80 0.80
9
10
2
6
12

17
27
39
37
2

59
48
44
42
71

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.41
3.55
3.51
3.58
3.31

0.68
0.70
0.55
0.62
0.71

6 15 64

0

0

3.32

0.60

7
5
19
11
43
12

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3.26
3.41
3.64
3.53
4.51
3.52
3.56

0.60
0.60
0.83
0.72
0.50
0.73
0.66

8
25
16
23
42
20

70
55
50
51
0
53
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ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การประชุมชีTแจงแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ของ
โรงเรี ยน
2 การจัดการเรี ยนการสอนของครู
3 การจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
4 บุตรหลานไหว้ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับจากโรงเรี ยน
5 บุตรหลานตื+นเช้ามาทันโรงเรี ยนเข้า
6 บุตรหลานช่วยทํางานบ้านที+ทุกอย่างที+สามารถทําได้
เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ
7 บุตรหลานรู ้จกั การรอคอย การซืT อของเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลัง
8 บุตรหลานเอาใจใส่ รับผิดชอบในการเรี ยน
9 บุตรหลานดูแลเอาใจใส่ สุขภาพของตนเอง
10 บุตรหลานพูดสุ ภาพ ไม่กา้ วร้าว
11 บุตรหลานเคารพเชื+อฟังผูป้ กครอง
12 บุตรหลานเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครัTง
13 การมีส่วนร่ วมกําหนดปั ญหาวินยั ของบุตรหลาน
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
20 31 34 0 0 3.84 0.78
22
47
51
58
42

32 31
38 0
34 0
27 0
43 0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.89
4.55
4.60
4.68
4.49

0.79
0.50
0.49
0.47
0.50

39 46

0

0

0

4.46

0.50

38
30
48
42
49
30

1
6
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.44
4.28
4.56
4.49
4.58
4.35
4.40

0.52
0.59
0.50
0.50
0.50
0.48
0.55

46
49
37
43
36
55
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สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืนJ ฐานทีมK ตี ่ อรู ปแบบ
การเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี
ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
ปี การศึกษา 2560 และ ปี การศึกษา 2561
ผู้ตอบ : คณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืนJ ฐาน
ปี การศึกษา 2560
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การรับทราบแผนการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน
2 การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนินงานการ
เสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
3 นักเรี ยนแสดงความเคารพต่อผูอ้ ื+นได้เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย
4 นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
5 การเดินแถวของนักเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
6 ความมุ่งมัน+ ตัTงใจของผูบ้ ริ หาร และครู
7 การเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน
8 ระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองนักเรี ยน
9 การนําผลมาใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนา การดําเนินงาน
การเสริ มสร้างวินยั
10 การดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนมี
ประสิ ทธิภาพ
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
0 4 3 0 0 3.57 0.53
0

7

0

0

0

4.00

0.00

0

0

7

0

0

3.00

0.00

1
0
1
1
0

0
4
2
3
4

6
3
4
3
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.29
3.57
3.57
3.71
3.57

0.76
0.53
0.79
0.76
0.53

3

4

0

0

0

4.43

0.53

3

4

0

0

0

4.43

0.53

3.71

0.50
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ปี การศึกษา 2561
คําชีJแจง โปรดทําเครื+ องหมาย ü ลงในช่องที+ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งทุกข้อ
ที+

รายการ

1 การรับทราบแผนการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน
2 การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนินงานการ
เสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
3 นักเรี ยนแสดงความเคารพต่อผูอ้ ื+นได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมไทย
4 นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
5 การเดินแถวของนักเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
6 ความมุ่งมัน+ ตัTงใจของผูบ้ ริ หาร และครู
7 การเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน
8 ระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองนักเรี ยน
9 การนําผลมาใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนา การดําเนินงาน
การเสริ มสร้างวินยั
10 การดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนมี
ประสิ ทธิภาพ
รวมเฉลียK

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี+ย S.D
5 4 3 2 1
4 3 0 0 0 4.57 0.53
6

1

0

0

0

4.86

0.38

0

4

3

0

0

3.57

0.53

0
4
4
4
0

4
3
3
3
6

3
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.57
4.57
4.57
4.57
3.86

0.53
0.53
0.53
0.53
0.38

4

3

0

0

0

4.57

0.53

5

1

1

0

0

4.57

0.79

4.33

0.53
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ภาคผนวก ช
แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา

291

แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 1 สํ าหรับ นักเรียนชัJนประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชัJนมัธยมศึกษาปี ทีH 3 เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสํารวจชุดนี.ใช้เพื4อสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กรุ ณาตอบแบบสํารวจ
ด้วยความเป็ นจริ ง
2. แบบสํารวจชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สอบถามเกี4ยวกับความต้องการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จํานวน 7 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
สถานภาพของนักเรี ยน เพศ £ ชาย
อายุ £ 6 - 9 ปี
นักเรี ยน กําลังเรี ยนอยูใ่ นชั.นใด ต่อไปนี.
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 1
£
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 3
£
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 5
£
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 1
£
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 3

£ หญิง
£ 10 - 13 ปี

ชั.นประถมศึกษาปี ที4 2
ชั.นประถมศึกษาปี ที4 4
ชั.นประถมศึกษาปี ที4 6
ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 2

£ 14 ปี ขึ.นไป
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ตอนทีH 2 แบบสํารวจเกี4ยวกับความต้องการจําเป็ นในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย P ลงใน
ข้างล่างนี. ให้ตรงตามความ
ต้องการของนักเรี ยน ความหมายของระดับความต้องการ คือ 5 = ต้องการมากที4สุด
4 = ต้องการมาก 3 = ต้องการปานกลาง 2 = ต้องการน้อย 1 = ต้องการน้อยที4สุด
ที4

รายการ

1 ต้องการให้ครู สอนเรื4 องวินยั ที4จาํ เป็ นและสําคัญเพื4อ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2 ต้องการให้โรงเรี ยนกําหนดพฤติกรรมที4ไม่พึงประสงค์
และพึงประสงค์เพื4อนักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิตนได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
3 จําเป็ นต้องให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาวินยั
ด้วยตนเองเพราะจะทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจ
ความสําคัญของวินยั มากขึ.น
4 ต้องการให้โรงเรี ยนจัดทําโครงการ/กิจกรรมที4เสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยนเพื4อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
5 ต้องการให้ครู สอนเรื4 องวินยั ด้วยบรรยากาศที4อบอุ่น
เป็ นกันเอง เพราะนักเรี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีและมีความสุ ข
6 ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองที4
สอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของนักเรี ยนเพื4อสร้าง
ความเคยชินเป็ นนิสยั
7 จําเป็ นต้องมีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง เพราะ
ทําให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ การเรี ยนเพิ4มขึ.น
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แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 2 สํ าหรับ ผู้ปกครองนักเรียน เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสํารวจชุดนี.ใช้เพื4อสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กรุ ณาตอบแบบสํารวจ
ด้วยความเป็ นจริ ง
2. แบบสํารวจชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สอบถามเกี4ยวกับความต้องการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จํานวน 10 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
£ หญิง
1. สถานภาพของท่าน เพศ £ ชาย
อายุ £ 21 - 35 ปี £ 36 - 49 ปี £ 50 ปี ขึ.นไป
การศึกษา £ ประถมศึกษา £ มัธยมศึกษา £ อนุปริ ญญา
£ ปริ ญญาตรี £ ปริ ญญาโท
อาชีพของท่านคือ......................................
2. เด็กในความปกครองของท่าน กําลังเรี ยนอยูช่ . นั ใด
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 1
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 2
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 3
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 4
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 5
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 6
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 1
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 2
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 3
3. เด็กของท่านที4กาํ ลังเรี ยนในโรงเรี ยนนี. จํานวนคน.........คน หญิง.........คน ชาย.........
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ตอนทีH 2 แบบสํารวจเกี4ยวกับความต้องการจําเป็ นในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย P ลงใน
ข้างล่างนี. ให้ตรงตามความ
ต้องการของท่าน ความหมายของระดับความต้องการ คือ 5 = ต้องการมากที4สุด
4 = ต้องการมาก 3 = ต้องการปานกลาง 2 = ต้องการน้อย 1 = ต้องการน้อยที4สุด
ที4

รายการ

1 ต้องการให้โรงเรี ยนสอนเรื4 องวินยั ที4ถูกต้องเพื4อบุตร
หลานประพฤติปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2 ต้องการให้โรงเรี ยนแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที4เกี4ยวกับวินยั
ของบุตรหลาน
3 ต้องการให้ครู สอนเรื4 องความมีวนิ ยั ให้กบั บุตรหลานด้วย
วิธีการที4หลากหลาย
4 ต้องการให้โรงเรี ยนจัดโครงการ/กิจกรรมที4เสริ มสร้าง
ความมีวนิ ยั ให้กบั บุตรหลาน
5 ต้องการกําหนดพฤติกรรมที4เป็ นปั ญหาร่ วมกับโรงเรี ยน
เพื4อหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน
6 ต้องการกําหนดข้อตกลง/ข้อปฏิบตั ิเกี4ยวกับวินยั ร่ วมกับ
โรงเรี ยนเพื4อให้การปฏิบตั ิของบุตรหลานเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
7 จําเป็ นต้องให้ครู มีวนิ ยั ในตนเองเพื4อเป็ นแบบอย่างที4ดี
แก่บุตรหลาน
8 ต้องการนําหลักพุทธศาสนามาใช้เป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที4เกี4ยวกับวินยั
9 ต้องการให้มีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ที4 เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพจริ ง
10 ต้องการให้โรงเรี ยนมีรูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพื4อให้
บุตรหลานมีวนิ ยั ในตนเองเป็ นคนดีอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื4นใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข
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แบบสํ ารวจความต้ องการจําเป็ นในการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 3 สํ าหรับ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืนJ ฐาน เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสํารวจชุดนี.ใช้เพื4อสํารวจความต้องการจําเป็ น ในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กรุ ณาตอบแบบสํารวจ
ด้วยความเป็ นจริ ง
2. แบบสํารวจชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สอบถามเกี4ยวกับความต้องการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จํานวน 10 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
สถานภาพของท่าน

£ หญิง
เพศ £ ชาย
อายุ £ 21 - 35 ปี £ 36 - 49 ปี £ 50 ปี ขึ.นไป
การศึกษา £ ปริ ญญาตรี £ ปริ ญญาโท £ ปริ ญญาเอก
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ตอนทีH 2 แบบสํารวจเกี4ยวกับความต้องการจําเป็ นในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย P ลงใน
ข้างล่างนี. ให้ตรงตามความ
ต้องการของท่าน ความหมายของระดับความต้องการ คือ 5 = ต้องการมากที4สุด
4 = ต้องการมาก 3 = ต้องการปานกลาง 2 = ต้องการน้อย 1 = ต้องการน้อยที4สุด
ที4

รายการ

1 ต้องการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพราะต้องการสอน
บูรณาการเรื4 องวินยั ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2 ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนเพื4อแก้ไข
ปั ญหาเรื4 องวินยั ของนักเรี ยน
3 จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนเพื4อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที4เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4 ต้องการให้โรงเรี ยนจัดโครงการ/กิจกรรมที4เสริ มสร้าง
ความมีวนิ ยั ให้กบั นักเรี ยน
5 ต้องการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพื4อให้ครู ชุมชน
ผูป้ กครอง ร่ วมวางแผนดําเนินการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
6 ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพื4อให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู ้และแก้ไขปั ญหาวินยั ด้วยตนเอง
7 ต้องการรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนที4 ใช้ได้
ทุกระดับชั.นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื4อง
8 จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั สอดแทรกใน
กิจกรรม/กิจวัตรประจําวันของ นักเรี ยนเพื4อสร้างความ
คุน้ ชินทําเป็ นนิสยั ติดตัว
9 ต้องการนําหลักไตรสิ กขามาใช้แก้ปัญหาวินยั เพราะเป็ น
การแก้ไขอย่างเป็ นขั.นตอนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
10 จําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั เพื4อให้นกั เรี ยน
เป็ นคนดี มีวนิ ยั เป็ นที4ชื4นชม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื4นใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

297

ภาคผนวก ซ
แบบสอบถามการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
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แบบสั งเกตผลการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 4 สํ าหรับ ครู เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสังเกตชุดนี.ใช้ประเมินพฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ ด้านการ
แสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว จากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กรุ ณา
ตอบแบบสังเกตด้วยความเป็ นจริ ง
2. แบบสังเกตชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สังเกตพฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน 3 ด้าน คือ ด้านการแสดงความเคารพ
ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว จากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จํานวน 48 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูส้ งั เกต
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
สถานภาพของท่าน

£ หญิง
เพศ £ ชาย
อายุ £ 21 - 35 ปี £ 36 - 49 ปี £ 50 ปี ขึ.นไป
การศึกษา £ ปริ ญญาตรี £ ปริ ญญาโท £ ปริ ญญาเอก
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ตอนทีH 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนด้านวินยั 3 ด้าน คือ ด้านการแสดงความ
เคารพ ด้าน ความรับผิดชอบและด้านการจัดระเบียบแถว จากการใช้รูปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย Pลงในช่อง
ทางขวามือด้านล่างให้ตรง
กับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี. 5 หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีเยีย4 ม 4 หมายถึง
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับดีมาก 3 หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่ นระดับดี 2 หมายถึง พฤติกรรมอยู่
ในระดับพอใช้ 1 หมายถึง พฤติกรรมอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง
ที4

รายการ

ด้ านการแสดงความเคารพ
1 ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน
2 ไหว้ครู กล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมื4อเจอครู นอกโรงเรี ยน
3 ไหว้ครู พร้อมกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับทั.งเวลามาและกลับ
4 พูดจาสุ ภาพกับครู พ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่
5 กิริยามารยาทอ่อนน้อมไม่กา้ วร้าวต่อครู ผูใ้ หญ่ ผูอ้ ื4น
6 เมื4อเดินสวนครู ครั.งแรกหยุดยืนตรงกล่าวสวัสดีค่ะ/ครับ
7 เมื4อเดินสวนครู ผูท้ ี4ที4เคารพครั.งต่อมา หยุดยืนตรงให้ผทู ้ ี4
เคารพผ่านไปก่อน
8 เมื4อเดินแซงครู กล่าว “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” และเดิน
ก้มหลังเล็กน้อย
9 เมื4อรับของจากผูใ้ หญ่ไหว้ กล่าว“ขอบคุณค่ะ/ครับ”
10 ไหว้ผทู ้ ี4เคารพด้วยการประนมมือค้อมศีรษะลง หัวแม่มือ
จรดปลายจมูก
11 ไหว้พระ ผูท้ ี4เคารพ บุคคลทัว4 ไปถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
12 นัง4 สมาธิ ทําจิตใจให้สงบก่อนเข้าเรี ยน
13 เมื4อเข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าวขออนุญาตครู
14 ไม่พดู คุย เล่น ในขณะที4ครู กาํ ลังสอน
15 เมื4อมีขอ้ สงสัยขณะครู สอนยกมือขออนุญาตก่อนถาม
16 ถ้ามาช้าเมื4อเข้าร่ วมกิจกรรมกล่าว“ขออนุญาตค่ะ/ครับ”
17 เชื4อฟังและปฏิบตั ิตามคําสัง4 สอนของครู

ระดับพฤติกรรมที4สงั เกต
5
4
3
2
1
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ตอนทีH 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน (ต่อ)
ที4

รายการ

ด้ านความรับผิดชอบ
1 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที4โรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน
2 รับผิดชอบต่อหน้าที4ที4ได้รับมอบหมาย
3 ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที4ถูกต้อง เช่น การอาบนํ.า
แปรงฟัน ล้างมือ
4 สวมใส่ เสื. อผ้า รองเท้า สะอาดเรี ยบร้อย
5 ส่ งการบ้านตามเวลาที4กาํ หนด
6 ทํางานสําเร็ จลุล่วงได้ตามเวลา
7 ไม่เคยขาดเรี ยนยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
8 ไม่เคยมาโรงเรี ยนสาย ได้เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
9 ร่ วมมือทํางานกับกลุ่มอย่างเต็มที4
10 เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครั.ง
11 ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน ชั.นเรี ยน
12 ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน
13 เข้าเรี ยนตามตารางและตามที4ครู นดั หมาย
14 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที4ให้ไว้กบั ครู
15 ช่วยทํางานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ
16 เคารพเชื4อฟังผูป้ กครอง และปฏิบตั ิตาม
17 ร่ วมกิจกรรมประเพณี ชุมชนทุกครั.งที4มีโอกาส

ระดับพฤติกรรมที4สงั เกต
5
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1
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ตอนทีH 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน (ต่อ)
ที4

รายการ

ด้ านการจัดระเบียบแถว
1 เข้าแถวยืนเรี ยงตามลําดับความสู ง
2 เข้าแถวหน้าเสาธง แยกตามชั.นเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3 เดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทานอาหาร
กลางวัน
4 เข้าแถวซื. อของเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลัง ไม่แซงคิว
5 หลังรับประทานอาหารเดินแถวเป็ นระเบียบนําภาชนะ
ไปล้าง
6 เข้าแถวรับบริ การตามลําดับก่อนหลัง
7 เดินแถวเข้าชั.นเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
8 เดินเป็ นแถวเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ นระเบียบ
9 ไม่พดู คุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว
10 ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับก่อนหลัง
11 เมื4อไปเรี ยนวิชาอื4น ตั.งแถวหน้าห้องเป็ นระเบียบ
ก่อนเดินแถว
12 เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
13 ถอดและวางรองเท้าหน้าห้องเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
14 ขึ.น-ลงรถ ยืนเป็ นแถวเรี ยงลําดับก่อนหลังเป็ นระเบียบ

ระดับพฤติกรรมที4สงั เกต
5
4
3
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีมH ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 5 สํ าหรับ ครู เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสอบถามชุดนี.ใช้ประเมินความพึงพอใจของครู ที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใน 4 ด้าน คือ
ความตระหนัก การบริ หารจัดการ การร่ วมลงมือปฏิบตั ิ และการประเมินผล กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็ นจริ งครบทุกข้อ
2. แบบสอบถามชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สอบถามความพึงพอใจของครู ที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเอง
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใน 4 ด้าน คือ
ความตระหนัก การบริ หารจัดการ การร่ วมลงมือปฏิบตั ิ และการประเมินผล จํานวน 28 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
สถานภาพของท่าน

£ หญิง
เพศ £ ชาย
อายุ £ 21 - 35 ปี £ 36 - 49 ปี £ 50 ปี ขึ.นไป
การศึกษา £ ปริ ญญาตรี £ ปริ ญญาโท £ ปริ ญญาเอก
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ตอนทีH 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใน 4 ด้าน คือ
ความตระหนัก การบริ หารจัดการ การร่ วมลงมือปฏิบตั ิ และการประเมินผล
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย Pลงในช่อง
ทางขวามือด้านล่างให้ตรงกับ
ระดับความพึงพอใจของท่าน ดังนี. 5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที4สุด
ที4

รายการ

ด้ านความตระหนัก
1 การศึกษาสภาพปั ญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ปั จจัยภายใน
ภายนอก ที4มีผลต่อวินยั ของนักเรี ยน
2 การกําหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ น
ของครู
3 การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี4ยวกับความสําคัญของวินยั แก่
ผูเ้ กี4ยวข้อง
4 การกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยนด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
5 การแต่งตั.งคณะทํางาน มอบหมายหน้าที4ผรู ้ ับผิดชอบ
6 การวางแผนแนวทางแก้ปัญหาครอบคลุมทั.งระดับ
โรงเรี ยน เครื อข่าย
7 การแลกเปลี4ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมทบทวน การดําเนินงานใน
รู ปแบบ PLC

5

ระดับความคิดเห็น
4
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ตอนทีH 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู (ต่อ)
ที4

รายการ

ด้ านการบริหารจัดการ
1 การกําหนดทรัพยากร การดําเนินการรู ปแบบ
การปฏิบตั ิ
2 การพัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบก่อนมอบหมายงาน
ให้ปฏิบตั ิ
3 การกําหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที4เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
4 การกําหนดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ
5 การชี.แจงนักเรี ยนเกี4ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
การทําโครงงาน
6 การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที4เอื.อต่อการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง
7 การดําเนินการตรวจสอบและทบทวนความถูกต้อง
ของรู ปแบบการปฏิบตั ิก่อนนําไปใช้จริ ง
ด้ านการลงมือปฏิบัติ
1 การเตรี ยมความพร้อมของครู นักเรี ยน
2 การจัดการเรี ยนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
3 การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
4 การสอนวินยั โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5 บรรยากาศของความรักความอบอุ่นดูแลช่วยเหลือด้วย
กัลยาณมิตร
6 การทบทวนพูดคุยเมื4อจบแต่ละกิจกรรมย่อยในรู ปแบบ
AAR (After Action Review)
7 การนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานต่อเนื4อง

5

ระดับความคิดเห็น
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ตอนทีH 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู (ต่อ)
ที4

รายการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ด้ านการประเมินผล
1 การประเมินผลก่อนการใช้รูปแบบ
2 การประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบ
3 การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบ
4 การประเมินผลระดับโครงการ/กิจกรรม
5 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรี ยน
6 การนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุ งการดําเนินงานให้
เหมาะสมยิง4 ขึ.น
7 การสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานผลแก่
ผูเ้ กี4ยวข้อง
ข้ อเสนอแนะ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีมH ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 6 สํ าหรับ นักเรียนชัJนประถมศึกษาปี ทีH 1 - ชัJนมัธยมศึกษาปี ทีH 3 เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสอบถามชุดนี.ใช้ประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กรุ ณา
ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งครบทุกข้อ
2. แบบสอบถามชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเองของของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จํานวน15 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
สถานภาพของนักเรี ยน เพศ £ ชาย
อายุ £ 6 - 9 ปี
นักเรี ยน กําลังเรี ยนอยูใ่ นชั.นใด ต่อไปนี.
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 1
£
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 3
£
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 5
£
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 1
£
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 3

£ หญิง
£ 10 - 13 ปี

ชั.นประถมศึกษาปี ที4 2
ชั.นประถมศึกษาปี ที4 4
ชั.นประถมศึกษาปี ที4 6
ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 2

£ 14 ปี ขึ.นไป
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ตอนทีH 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย Pลงในช่อง
ทางขวามือด้านล่างให้ตรงกับ
ระดับความพึงพอใจ ดังนี. 5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที4สุด
ที4

รายการ

ความพึงพอใจของนักเรียน
1 การจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
2 การทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั ด้วยตนเอง
3 การสอนเรื4 องวินยั สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4 การมีส่วนร่ วมในการกําหนดปั ญหาวินยั นักเรี ยน
5 พฤติกรรมที4ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยนลดลง
6 พฤติกรรมที4พึงประสงค์ของนักเรี ยนเพิ4มขึ.น
7 การเรี ยนรู ้เรื4 องวินยั จากการปฏิบตั ิจริ ง
8 การมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
9 การไหว้แสดงความเคารพได้ถูกต้องสวยงามตาม
วัฒนธรรมไทย
10 การเดินแถวเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
11 การซื. อของต่อแถวเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
12 การชี.แจงการจัดการเรี ยนการสอนที4เสริ มสร้างวินยั
ในตนเอง
13 การนําความรู ้ที4ได้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
14 การเรี ยนรู ้เพื4อพัฒนาตนเองให้เป็ นคนมีวนิ ยั ในตนเอง
อย่างมีความสุ ข
15 การได้รับคําแนะนําช่วยเหลือ ดูแลใกล้ชิดจากครู

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

308

แบบสอบถามความพึงพอใจทีมH ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 7 สํ าหรับ ผู้ปกครองนักเรียน เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสอบถามชุดนี.ใช้ประเมินความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนที4มีต่อรู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
กรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งครบทุกข้อ
2. แบบสอบถามชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
จํานวน 13 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
£ หญิง
1. สถานภาพของท่าน เพศ £ ชาย
อายุ £ 21 - 35 ปี £ 36 - 49 ปี £ 50 ปี ขึ.นไป
การศึกษา £ ประถมศึกษา £ มัธยมศึกษา £ อนุปริ ญญา
£ ปริ ญญาตรี £ ปริ ญญาโท
อาชีพของท่านคือ......................................
2. เด็กในความปกครองของท่าน กําลังเรี ยนอยูช่ . นั ใด
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 1
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 2
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 3
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 4
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 5
£ ชั.นประถมศึกษาปี ที4 6
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 1
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 2
£ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที4 3
3. เด็กของท่านที4กาํ ลังเรี ยนในโรงเรี ยนนี. จํานวนคน.........คน หญิง.........คน ชาย.........
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ตอนทีH 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย Pลงในช่อง
ทางขวามือด้านล่างให้ตรงกับ
ระดับความพึงพอใจของท่าน ดังนี. 5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที4สุด
ที4

รายการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
1 การประชุมชี.แจงแนวทางการเสริ มสร้างวินยั ของโรงเรี ยน
2 การจัดการเรี ยนการสอนของครู
3 การจัดกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
4 บุตรหลานไหว้ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับจากโรงเรี ยน
5 บุตรหลานตื4นเช้ามาทันโรงเรี ยนเข้า
6 บุตรหลานช่วยทํางานบ้านที4ทุกอย่างที4สามารถทําได้ เช่น
กวาดบ้าน ถูบา้ น ล้างชาม ฯลฯ
7 บุตรหลานรู ้จกั การรอคอย การซื. อของเรี ยงตามลําดับ
ก่อนหลัง
8 บุตรหลานเอาใจใส่ รับผิดชอบในการเรี ยน
9 บุตรหลานดูแลเอาใจใส่ สุขภาพของตนเอง
10 บุตรหลานพูดสุ ภาพ ไม่กา้ วร้าว
11 บุตรหลานเคารพเชื4อฟังผูป้ กครอง
12 บุตรหลานเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนทุกครั.ง
13 การมีส่วนร่ วมกําหนดปั ญหาวินยั ของบุตรหลาน
ข้ อเสนอแนะ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจทีมH ตี ่ อรู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
................................................................................................................................................................
ฉบับทีH 8 สํ าหรับ คณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืนJ ฐาน เป็ นผู้ตอบ
คําชีJแจง
1. แบบสอบถามชุดนี.ใช้ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐาน
ที4มีต่อรู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งครบทุกข้อ
2. แบบสอบถามชุดนี. แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที4 1 สอบถามเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที4 2 สอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานที4มีต่อ
รู ปแบบการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จํานวน 10 ข้อ
ตอนทีH 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีJแจง โปรดทําเครื4 องหมาย / ลงในช่อง £ ตามความเป็ นจริ ง
สถานภาพของท่าน

£ หญิง
เพศ £ ชาย
อายุ £ 21 - 35 ปี £ 36 - 49 ปี £ 50 ปี ขึ.นไป
การศึกษา £ ปริ ญญาตรี £ ปริ ญญาโท £ ปริ ญญาเอก
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ตอนทีH 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานที4มีต่อรู ปแบบการ
เสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา
คําชีJแจง กรุ ณาใส่ เครื4 องหมาย Pลงในช่อง
ทางขวามือด้านล่างให้ตรงกับ
ระดับความพึงพอใจของท่าน ดังนี. 5 หมายถึง พึงพอใจมากที4สุด 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที4สุด
ที4

รายการ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัJนพืนJ ฐาน
1 การรับทราบแผนการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองของนักเรี ยน
2 การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนินงานการ
เสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
3 นักเรี ยนแสดงความเคารพต่อผูอ้ ื4นได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมไทย
4 นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยน
5 การเดินแถวของนักเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
6 ความมุ่งมัน4 ตั.งใจของผูบ้ ริ หาร และครู
7 การเตรี ยมความพร้อมของโรงเรี ยน
8 ระบบการนิเทศติดตามการดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั
ในตนเองนักเรี ยน
9 การนําผลมาใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนา การดําเนินงานการ
เสริ มสร้างวินยั
10 การดําเนินงานการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

312

ภาคผนวก ฌ
การเผยแพร่ ผลงานการพัฒนารู ปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี ตามแนวทางพระราชดํารัส เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา

313

ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๑๘๖

โรงเรียนทรัพย์ทวี
๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ เรื่อง

เนื่องด้วย นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้จัดทำผลงาน
ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
พอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ในการนี้ ได้นำไปทดลองใช้ในโรงเรียน
ทรัพย์ทวี เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ได้รายงานและสรุปผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ รายการ
คือ
๑. การวิจัยพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๒. การประเมินโครงการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
โรงเรียนทรัพย์ทวี เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน website สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนทรัพย์ทวีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
โรงเรียนทรัพย์ทวี
โทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
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ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๐๐๗/๑๘๕

โรงเรียนทรัพย์ทวี
๓๙/๑ หมู่ ๔ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ เรื่อง

เนื่องด้วย นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี ได้จัดทำผลงาน
ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
พอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ในการนี้ ได้นำไปทดลองใช้ในโรงเรียน
ทรัพย์ทวี เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ได้รายงานและสรุปผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ รายการ
คือ
๑. การวิจัยพัฒนารูปแบบการการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๒. การประเมินโครงการประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
โรงเรียนทรัพย์ทวี เห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงได้เผยแพร่บทคัดย่อให้โรงเรียนของท่านได้นำไปศึกษา และสามารถติดต่อขอฉบับเต็มจาก
เจ้าของผลงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามสมควรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ทวี
โรงเรียนทรัพย์ทวีทร. ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๘-๐๒๐
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ที่ ธ 04165.179/182

โรงเรียน ัดอินทการาม
๗๙ มู่ที่ 5 ต. ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม
จัง ัด ุรา ฎร์ธานี 84240
4 พฤ จิกายน 2562

เรื่อง

ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทาง ิชาการ

เรียน ผู้อาน ยการโรงเรียนทรัพย์ท ี
อ้างถึง

นัง ือโรงเรียนทรัพย์ท ี ที่ ธ 04165.007/185 ลง นั ที่ 1 พฤ จิกายน 2562
ด้ ยโรงเรียนทรัพย์ท ี ขอค ามอนุเคราะ ์เผยแพร่ผลงานทาง ิชาการของ นางนิภาพรรณ
ง ์ชูเกียรติ ผู้อาน ยการโรงเรียนทรัพย์ท ี ได้จัด ่งผลงานทาง ิชาการ ที่เกี่ย ข้องกับการพัฒนารูปแบบการ
เ ริม ร้าง ินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ท ี ตามแน ทางพระราชดารั เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ
การประเมินโครงการเก ตรอินทรีย์เพื่อชี ิตพอเพียง เพื่อพัฒนาทัก ะชี ิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ท ี โดย
ได้เผยแพร่ผลงานทาง ิชาการ มายังโรงเรียน ัดอินทการาม เพื่อจะได้นาผลงานดังกล่า ไปเผยแพร่ และเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแน ทางในการพัฒนาคุณภาพการ ึก า
บัดนี้ โรงเรียน ัดอินทการาม ได้รับเอก ารดังกล่า ไ ้เรียบร้อยแล้ ในการนี้จะได้นาผลงาน
ดังกล่า มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นแน ทางในการพัฒนาคุณภาพการ ึก าต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในการเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้

ขอแ ดงค ามนับถือ

(นางจารุณี ฐาน ิเ )
ผู้อาน ยการโรงเรียน ัดอินทการาม

โรงเรียน ัดอินทการาม
โทร ัพท์ 0-7735-1230
โทร าร 0-7735-1230
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สำนักงานเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
31 ต.ค. 2562
เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทคัดย่อ
เรียน ผู้เผยแพร่ผลงาน (คุณนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ)
ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทคัดย่อ เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ครูบ้านนอกดอทคอม
(www.kroobannok.com) เมื่อ 31 ต.ค. 2562 เพื่อพิจารณาเผยแพร่นั้น
ทางเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ครูบ้านนอกดอทคอมแล้ว รายละเอียดดังนี้
ที่อยู่อ้างอิงในการเผยแพร่ : http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=170111
วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 31 ต.ค. 2562
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทาง
และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา และขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร ก้อนคำ)
ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูบ้านนอกดอทคอม
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ภาคผนวก ญ
คู่มือการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
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คู่มือ
การใช้ รูปแบบการเสริมสร้ างวินัยในตนเอง
ด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว

โรงเรียนทรัพย์ ทวี

อําเภอบ้ านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สํ านักงานเขตพืนL ทีกM ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 3
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คํานํา
ความมีวนิ ยั ในตนเองถือเป็ นสิ4 งสําคัญยิง4 ที4ควรปลูกฝังให้กบั นักเรี ยน ทั@งนี@เพราะการมีวนิ ยั
ในตนเองเป็ นการบังคับ ควบคุม นักเรี ยนให้รู้จกั การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ให้นกั เรี ยนมี
พฤติกรรม การเรี ยนที4ดี และเป็ นไปตามความคาดหวังที4ต@ งั ไว้ นอกจากนี@วนิ ยั ในตนเองยังเป็ นปั จจัย
สําคัญประการหนึ4งที4เอื@อให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน เพราะทําให้นกั เรี ยนมีความตั@งใจ
จริ งมุ่งมัน4 เอาใจใส่ มีความพยายามและสามารถบังคับควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ให้เป็ นไปตามที4
ตนเองมุ่งหวัง ซึ4 งจากการสังเกตความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนและการสอบถามความคิดเห็นของ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเรื4 องเกี4ยวกับวินยั นักเรี ยน พบว่า ปั ญหาวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวีที4พบมากที4สุดและจําเป็ นต้องแก้ไขเร่ งด่วน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และ
การจัดระเบียบแถว
ดังนั@น เพื4อให้การดําเนินการเสริ มสร้างวินยั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื4ออํานวย
ความสะดวกให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูท้ ี4เกี4ยวข้องทุกฝ่ ายได้เข้าใจถึงแนวคิด ตลอดจน
แนวทางในการเสริ มสร้างวินยั โรงเรี ยนทรัพย์ทวีจึงได้จดั ทําคู่มือการใช้รูปแบบการเสริ มสร้างวินยั ใน
ตนเอง ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว โดยใช้กระบวนการและวิธีการ
ที4สอดคล้องกับสภาพบริ บทและความพร้อมของสถานศึกษา ได้แก่ หลักไตรสิ กขา คือ ศีล การฝึ กใน
ด้านพฤติกรรม สมาธิ การฝึ กในด้านจิตใจ และปั ญญา การฝึ กในด้านการรู ้ความจริ งสู่ การปฏิบตั ิและ
การจัดการเรี ยนการสอนที4เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ที4สามารถแก้ไขปั ญหาด้านวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวีได้อย่างแท้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง4 ยืน
นิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
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ตอนทีM 1
ความหมาย และแนวคิดในการเสริมสร้ างวินัยนักเรียน
ความหมายของวินัย
วินยั ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1077) หมายถึง ระเบียบ แบบแผน
และข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิ
กรมวิชาการ (2542 : 21) ให้ความหมายของวินยั ไว้วา่ หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง
ที4กาํ หนดขึ@น เพื4อใช้เป็ นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ิในการดํารงชีวติ ร่ วมกัน เพื4อให้อยู่
อย่างราบรื4 น มีความสุ ขความสําเร็ จ โดยอาศัยการฝึ กให้รู้จกั ปฏิบตั ิตน รู ้จกั ควบคุมตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540 : 20) ให้ความหมายวินยั ว่า หมายถึง
คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรม ที4ช่วยให้สามารถควบคุมตนเองและปฏิบตั ิตนตามระบบ ระเบียบ
เพื4อประโยชน์สุขของส่ วนรวม
สรุ ปได้วา่ วินยั หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงที4กาํ หนดขึ@นเพื4อใช้เป็ นแนวทางให้
บุคคลประพฤติปฏิบตั ิในการดํารงชีวติ ร่ วมกันในสังคมให้เรี ยบร้อยดีงาม
ความหมายของวินัยนักเรียนในระดับการศึกษาขัLนพืนL ฐาน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศักราช 2551 สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 19-21) ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนไว้
8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื4 อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน4 ในการ
ทํางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ โดยได้ให้นิยามของคําว่า มีวนิ ยั และผูม้ ีวนิ ยั ดังนี@
มีวนิ ยั หมายถึง คุณลักษณะที4แสดงออกถึงการยึดมัน4 ในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
มีวนิ ยั ในตนเอง คือ ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนอย่างสมํ4าเสมอ การมีวนิ ยั ใน
สังคม คือ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยความรับผิดชอบ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่กระทบกระทัง4 กัน ทํา
ให้ทุกคนอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ผูม้ ีวนิ ยั คือ ผูท้ ี4ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรี ยน และสังคมเป็ นปกติวสิ ยั ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื4น
ตัวชี@วดั ของการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน คือ ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรี ยนและสังคม
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ความหมายของวินัยด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
การแสดงความเคารพ หมายถึง การแสดงความเคารพครู อย่างสุ ภาพ ด้วยการไหว้ ตาม
ตามวัฒนธรรมประเพณี ไทย คือ ประนมมือแล้วยกขึ@นพร้อมกับก้มศีรษะลง ให้หวั แม่มือจรดปลาย
จมูก ปลายนิ@วแนบระหว่างคิ@ว โดยนักเรี ยนแสดงความเคารพ ดังนี@
1. นักเรี ยนทําความเคารพด้วยการไหว้ ยกเว้นในกรณี ที4อยูใ่ นเครื4 องแบบลูกเสื อเนตรนารี ให้
ทําความเคารพตามแบบลูกเสื อ-เนตรนารี
2. ในตอนเช้าและตอนเย็นเมื4อพบครู หากนักเรี ยนถือสิ4 งของอยูใ่ นมือให้วางสิ4 งของลงก่อน
ก่อนและยกมือไหว้ ยกเว้นเวลาฝนตกให้ยนื ตัวตรงและก้มศีรษะเล็กน้อย ไม่ตอ้ งวางสิ4 งของและเมื4อเดิน
ผ่านครู เวรก็ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
3. นอกบริ เวณโรงเรี ยนเมื4อพบครู ให้นกั เรี ยนชายและหญิงแสดงความเคารพด้วยการยกมือ
ไหว้หรื อทักทายเมื4อมีสิ4งของอยูใ่ นมือ
4. เมื4อเดินผ่านหรื อเดินสวนกับผูใ้ หญ่ หรื อครู ในโรงเรี ยน ให้นกั เรี ยนยืนตัวตรงหรื อไหว้
และให้ผใู ้ หญ่หรื อครู เดินผ่านไปเสี ยก่อน เมื4อเดินผ่านผูใ้ หญ่หรื อครู ให้เดินค้อมตัวเล็กน้อย
ความรับผิดชอบ หมายถึง การตั@งใจที4จะทํางานและติดตามผลงานที4ได้ทาํ ไปแล้วเพื4อ
ปรับปรุ ง แก้ไขให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับในสิ4 งที4ตนเองกระทําลงไป ทั@งในด้านที4เป็ นผลดีและ
ผลเสี ย โดย แสดงออกในรู ปแบบการปฏิบตั ิงานที4ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ดังนี@
1. รับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ รับผิดชอบต่อหน้าที4ที4ได้รับ
มอบหมาย ขยันรับผิดชอบต่อการเรี ยน รักษาสุ ขภาพอนามัยของตนเอง มีความอดทนเพียรพยายาม
2. รับผิดชอบต่อครอบครัว ได้แก่ ช่วยทํางานบ้าน เคารพเชื4อฟังผูป้ กครอง ไม่นาํ ความ
เดือดร้อนมาสู่ ครอบครัว
3. รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน
เข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชน
การจัดระเบียบแถว หมายถึง การเข้าแถว การเดินแถว ยืนเรี ยงกันเป็ นแนวอย่างเป็ น
เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย ไม่พดู คุย ได้แก่ การเดินแถว/การเข้าแถวหน้าเสาธง การเดินแถวรับประทาน
อาหารกลางวัน การเดินแถวเข้าห้องเรี ยน การเดินแถวเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
แนวคิดในการเสริมสร้ างวินัยนักเรียน
การเสริ มสร้างวินยั มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง4 ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช ที4พระราชทานแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขต
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื4อวันที4 10 กันยายน 2524 ความว่า “ผูค้ นที4มีระเบียบนั@น เป็ นผูท้ ี4เข้มแข็ง
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เป็ นผูท้ ี4หวังดีต่อสังคม เป็ นผูท้ ี4จะมีความสําเร็ จในอนาคต การปฏิบตั ิตนด้วยความมีระเบียบ มีวนิ ยั
การปฏิบตั ิน@ นั สําเร็ จ” ดังนั@นการเสริ มสร้างให้คนไทยมีวนิ ยั จึงเป็ นส่ วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
ของคนไทย นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงได้กาํ หนดให้เป็ นหนึ4งในค่านิยมหลัก
12 ประการ เพื4อเป็ นรากฐานในการพัฒนาคนไทย คือ “มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรู ้จกั
การเคารพผูใ้ หญ่” สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศักราช 2551 ที4ได้
กําหนดจุดมุ่งหมายที4จะให้เกิดกับผูเ้ รี ยนในข้อที4 1 ว่า “มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที4พึงประสงค์
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตน ตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรื อศาสนาที4ตนนับถือ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื4อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง” วินยั ในตนเอง เป็ นการ
บังคับ ควบคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนจากการเรี ยนรู ้ และเป็ นการยอมรับในคุณค่าโดยอาศัยแรงจูงใจ
ที4สมั พันธ์กบั อุดมคติ ซึ4 งเป็ นการกํากับพฤติกรรมให้เป็ นตามความตั@งใจและตามข้อกําหนด ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ส่ งผลให้มีความสุ ข ประสบความสําเร็ จ และยังเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ4งที4เอื@อให้
นักเรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน เพราะทําให้นกั เรี ยนมีความตั@งใจจริ งมุ่งมัน4 เอาใจใส่ มีความ
พยายามและสามารถบังคับควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็ นไปตามที4ตนมุ่งหวัง และตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ ดังนั@นการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองจึงควรปลูกฝังให้เกิดกับนักเรี ยนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ
อย่างยิง4 ในระดับประถมศึกษาเพราะเป็ นวัยเริ4 มต้นของการศึกษาและเรี ยนรู ้สิ4งต่าง ๆ หากได้เรี ยนรู ้สิ4ง
ดีงามตั@งแต่แรกเริ4 ม ย่อมส่ งผลให้นกั เรี ยนเป็ นคนดีต่อไป (สุ รดา ไชยสงคราม, 2556:164) โรงเรี ยนจึงมี
บทบาทสําคัญยิง4 ในการปลูกฝังค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที4ถูกต้องให้แก่นกั เรี ยน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ โรงเรี ยนทรัพย์ทวีได้ดาํ เนินงานด้านการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยนตาม
แนวทางของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
ทรัพย์ทวี และนโยบายทางการศึกษามาโดยตลอดแล้วนั@น แต่กย็ งั พบปั ญหาในเรื4 องของการขาดความ
รับผิดชอบ แสดงให้เห็นได้วา่ การพัฒนาวินยั นักเรี ยนที4ดาํ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ยังคงมีปัญหา ส่ งผล
ให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิผล จากการประชุมร่ วมกันของครู และบุคลากรทางการศึกษา
จึงกําหนดแนวทางแก้ไขตามศักยภาพและทรัพยากรที4โรงเรี ยนมีอยู่ โดยใช้แนวทางตามพระราชดํารัส
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการดําเนินงานเพื4อรู ้ถึงข้อมูลพื@นฐาน ปั จจัยปั ญหา สภาพแวดล้อม บริ บท ที4เป็ น
รากฐานของปั ญหาที4แท้จริ งด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม ซึ4งรู ปแบบที4ใช้ในการพัฒนาการเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนที4เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การบูรณาการสอน โครงงานเสริ มสร้างวินยั และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา คือ ศีล การฝึ ก
ในด้านพฤติกรรม สมาธิ การฝึ กในด้านจิตใจ และปั ญญา การฝึ กในด้านการรู ้ความจริ งสู่ การปฏิบตั ิ
ที4สามารถแก้ไขปั ญหาด้านวินยั ของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวีได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง4 ยืน
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วัตถุประสงค์
เพื4อให้การดําเนินการในการเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของนักเรี ยนโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ด้าน
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื4อ
อํานวยความสะดวกให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าใจถึงหลักการ แนวทางในการเสริ มสร้าง
วินยั นักเรี ยนด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
เงืMอนไขความสํ าเร็จ
1. ความสมัครใจและเต็มใจ ของผูม้ ีส่วนเกี4ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิง4 ผูบ้ ริ หาร และคณะ
ครู ซึ4 งเป็ นปั จจัยสําคัญ ทุกคนต้องตระหนัก และมัน4 ใจในคุณค่าและความสําคัญของการมีวนิ ยั ซึ4 งจะ
ช่วยให้ทุกคนในโรงเรี ยนอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข โดยอาศัยความคิดริ เริ4 มของคณะครู และการมี
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเป็ นหลักสําคัญ
2. การทํางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หาร คณะครู ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี4ยวข้อง มีความพร้อมเพรี ยง
แบ่งหน้าที4ความรับผิดชอบ มีการประสานงานอยูต่ ลอดเวลา เพื4อให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
3. การดําเนินการอย่างต่อเนื4อง มีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ4าเสมอ นําผลการประเมิน
มาปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิงานเสริ มสร้างวินยั อย่างต่อเนื4อง
4. การเป็ นแบบอย่างที4ดี ผูบ้ ริ หารและครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องเป็ นแบบอย่าง
ที4ดี ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที4ดีให้กบั นักเรี ยน
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ตอนทีM 2
รู ปแบบ วิธีการในการเสริมสร้ างวินัยด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
ภาพรู ปแบบ วิธีการในการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนทรัพย์ ทวี
ด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
• ครู บุคลากร
เตรี ยมความพร้อม

• กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
• นักเรี ยน

• บรรยากาศและสิ4 งแวดล้อม

การบูรณาการสอน

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

กิจกรรมไตรสิ กขา

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

โครงงานเสริ มสร้างวินยั

การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว

ร่ วมก ันลงมือปฏิบตั ิ

AAR (After Action Review)

ประเมินผล

• ก่อนการเสริ มสร้างวินยั
• ระหว่างการเสริ มสร้างวินยั
• หลังการเสริ มสร้างวินยั

ปรับปรุ งและพัฒนา

• ระหว่างภาคเรี ยน / ปลายภาคเรี ยน
• AAR (After Action Review)

สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
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รายละเอียดของการใช้ รูปแบบวิธีการในการเสริมสร้ างวินัยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนทรัพย์ ทวี
ด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
1. เตรียมความพร้ อม
1) ครู
1.1) วิเคราะห์หลักสู ตรเพื4อออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี4ยวกับวินยั
สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
1.2) ออกแบบโครงการ/กิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
1.3) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที4เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดยโมเดลซิ ปปา (CIPPA MODEL)
1.4) จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมวินยั ของนักเรี ยน และจัดหาสื4 อต่าง ๆ ที4
เกี4ยวข้อง ได้แก่ ใบงาน กรณี ศึกษา / ตัวอย่าง
1.5) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนในการทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั
2) กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
2.1) กําหนดกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมประจําสัปดาห์ กิจกรรมเสริ ม
ที4เสริ มสร้างวินยั ตามหลักไตรสิ กขา ประกอบด้วย การพัฒนาขั@นศีล การพัฒนาขั@นสมาธิ การพัฒนาขั@น
ปั ญญา
2.2) กําหนดเครื4 องมือในการประเมินพฤติกรรมวินยั ของครู นักเรี ยน
และผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา และผูม้ ีส่วนเกี4ยวข้อง
2.3) กําหนดวิธีการวัดประเมินผล และติดตามผลในระดับโครงการ/
กิจกรรม และในภาพรวมของโรงเรี ยน
3) นักเรี ยน
3.1) ประชุมนักเรี ยนชั@นประถมศึกษาปี ที4 1 - ชั@นมัธยมศึกษาปี ที4 3
ชี@แจงสร้างความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวนิ ยั
3.2) ให้ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทําโครงงานเสริ มสร้าง
วินยั ด้วยตนเอง
4) บรรยากาศและสิ4 งแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมที4เอื@อต่อการเสริ มสร้าง
วินยั ดังนี@
4.1) บรรยากาศ
4.1.1) สร้างบรรยากาศความรัก ความอบอุ่น ความมีเมตตากรุ ณา
ต่อกัน ทั@งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
4.1.2) ให้การสนับสนุน ดูแลใกล้ชิด มีความเป็ นกัลยาณมิตรที4ดี

332

ต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน และต่องาน
4.1.3) การทํากิจกรรมให้ความสําคัญกับการร่ วมมือกันมากกว่า
การแข่งขัน
4.2) สิ4 งแวดล้อม
4.2.1) จัดทําโครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม จัดทําป้าย
สัญลักษณ์เตือนเรื4 องวินยั และหลักธรรม เช่น คนดีสาํ คัญกว่าทุกสิ4 ง โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คุณธรรม 12 ประการ เป็ นต้น
4.2.2) ปลูกต้นไม้ สร้างความร่ มรื4 นให้รู้สึกสงบ มีความสุ ข บริ เวณ
โรงเรี ยนโดยรอบ สะอาด ปลอดภัย
4.2.3) อาคารสถานที4 ห้องเรี ยน แข็งแรง ปลอดภัย มีหอ้ ง/สถานที4
เพียงพอและเหมาะสมสําหรับปฏิบตั ิกิจกรรม
2. ร่ วมกันลงมือปฏิบัติ ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที4เสริ มสร้างวินยั
3 ด้าน คือ การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว ที4วางไว้ ดังนี@
1) การบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ครู ดาํ เนินการบูรณาการ
(Integrated) เรื4 องวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว เข้ากับการเรี ยน
การสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนที4เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโมเดล
ซิ ปปา (CIPPA MODEL) ดังนี@
1.1) ขั@นนํา เป็ นขั@นแนะนําเริ4 มชั@นเรี ยน ให้ครู สอดแทรกคุณลักษณะ
ของการมีวนิ ยั เกี4ยวกับการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว โดย
1.1.1) ครู พดู ถึงคุณลักษณะที4พึงประสงค์เกี4ยวกับการแสดงความ
เคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
1.1.2) กระตุน้ การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน โดยใช้คาํ ถามให้
นักเรี ยนร่ วมกันตอบในชั@นเรี ยนว่า ข้อดีและข้อเสี ยของการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัด
ระเบียบแถว เช่น “ถ้านักเรี ยนไม่ทาํ การบ้านจะมีผลดีหรื อได้ประโยชน์อะไร” “คนที4ไม่ต่อแถวซื@ อ
อาหาร จะเกิดผลเสี ยอย่างไรบ้าง” “ถ้านักเรี ยนไม่ไหว้ครู เมื4อพบเจอ ดีหรื อไม่ เพราะเหตุใด” เป็ นต้น
1.1.3) ครู กล่าวชื4นชมนักเรี ยนที4ส่งงานตรงเวลา ส่ งการบ้านหรื อ
ภาระงานที4มอบหมายไปครั@งก่อน และมีความรับผิดชอบ เพื4อเสริ มแรงบวก
1.2) ขั@นสอน เป็ นขั@นตอนของการให้นกั เรี ยนลงมือทํากิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ให้ตอบสนองตัวชี@วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และสอดแทรกการเสริ มสร้างวินยั เข้าไปในกิจกรรม ได้แก่
1.2.1) ใช้กรณี ศึกษาหรื อตัวอย่าง โดยให้ครู นาํ สถานการณ์
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เรื4 องราว หรื อข่าวสารที4เกี4ยวข้องกับวินยั ให้นกั เรี ยนได้ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์
1.2.2) ทําชิ@นงานหรื อสร้างผลงาน โดยให้ครู กาํ หนดขอบเขตของ
งานให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ กําหนดการประเมินการเรี ยนรู ้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเกี4ยวกับวินยั
ด้านต่าง ๆ
1.2.3) แสดงออกผ่านการปฏิบตั ิกิจกรรม ให้ครู ออกแบบกิจกรรม
ให้นกั เรี ยนได้แสดงออกพฤติกรรมและเกี4ยวพันกับวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ
การจัดระเบียบแถว เช่น กระบวนการกลุ่มที4มีการแบ่งหน้าที4ความรับผิดชอบในการทํางาน สังเกต
พฤติกรรมการเข้าแถวซื@ ออาหาร การไหว้ครู เป็ นต้น
1.3) ขั@นสรุ ป เป็ นขั@นตอนของการสรุ ปรวมองค์ความรู ้ หรื อทักษะที4
นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ในคาบนั@น ๆ โดยในขั@นตอนนี@ให้ครู เน้นยํ@าถึงวินยั ที4ควรปฏิบตั ิ กล่าว
ชื4นชมและให้กาํ ลังใจนักเรี ยนในการมีวนิ ยั เพื4อให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิอย่างสมํ4าเสมอ และการเสริ มแรง
จากครู และผูบ้ ริ หารเป็ นระยะ เพื4อให้พฤติกรรมทางด้านวินยั ยังคงอยู่ และพัฒนากลายเป็ นอุปนิสยั ที4
ติดตัวนักเรี ยนตลอดไป
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา ได้แก่ การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นสมาธิ การพัฒนาขั@นปั ญญา ได้กาํ หนดกิจกรรมไว้ดงั นี@
2.1) การพัฒนาขั@นศีล
2.1.1) กิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมไหว้สวยรวยยิม@ กิจกรรม
ไปมาลาไหว้ กิจกรรมเวรประจําวัน กิจกรรมประจําวันหน้าเสาธง กิจกรรมเดิน/เข้าแถวหน้าเสาธง
กิจกรรมชื4นชมคนทําดี กิจกรรมของหายแล้วได้คืน กิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั กิจกรรมเดินเป็ นแถว
เข้าห้องเรี ยน กิจกรรมสหกรณ์/ออมทรัพย์ในชั@นเรี ยน กิจกรรมเดินแถวไปโรงอาหาร กิจกรรมเข้าแถว
รับอาหารและเข้าแถวซื@ อของ กิจกรรมพี4บริ การน้อง กิจกรรมพิจารณาอาหาร กิจกรรมล้างจานและ
ทําความสะอาดโรงอาหาร กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมเข้าแถวก่อนกลับบ้าน กิจกรรมเดินเป็ นแถว
กลับบ้าน
2.1.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมฝึ กศาสนพิธี กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสภา
นักเรี ยน กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตลาดนัดโรงเรี ยน
2.1.3) กิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กิจกรรมสร้างกฎกติการ่ วมกัน
กิจกรรมวันสําคัญ การใช้แรงเสริ ม รางวัลจูงใจ กิจกรรมทําบุญตักบาตร
2.2) การพัฒนาขั@นสมาธิ
2.2.1) กิจกรรมประจําวัน ได้แก่ กิจกรรมนัง4 สมาธิก่อนเข้าเรี ยน
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กิจกรรมเสริ มสติปัญญาเกิด กิจกรรมสมาธิผา่ นบทเพลง กิจกรรมรู ้สึกตัวทุกชัว4 โมง กิจกรรมไหว้พระ
สวดมนต์ประจําวัน
2.2.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมฝึ กสมาธิผา่ นงาน
ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมพบกันวันศุกร์สุดสัปดาห์
2.2.3) กิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
2.3) การพัฒนาขั@นปั ญญา
2.3.1) กิจกรรมประจําวันได้แก่ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมคุณธรรม
นําชีวติ กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว กิจกรรมการคิดอย่างมีเหตุผล กิจกรรมพี4สอนดูแลน้อง
2.3.2) กิจกรรมประจําสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
สภานักเรี ยน
2.3.3) กิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรม
ฟังธรรมตามกาล กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
3) การจัดทําโครงงานเสริ มสร้างวินยั โดยนักเรี ยน เป็ นโครงงานเชิงรุ กที4
ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ถึงวินยั ในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว ในรู ปแบบ
ของโครงงานกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ขั@นตอนมีดงั นี@
3.1) แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามความสนใจ
3.2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหา หรื อ
พฤติกรรมที4ไม่พึงประสงค์ที4เกี4ยวข้องกับการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
3.3) จัดลําดับปั ญหาที4สาํ คัญด่วนที4สุด ที4ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า ควร
รี บแก้ไข
3.4) ร่ วมกันหาสาเหตุของปั ญหา
3.5) กําหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานั@น ๆ
3.6) กําหนดชื4อโครงงานที4ชดั เจนเข้าใจง่าย
3.7) กําหนดวิธีแก้ไขปั ญหา หรื อวิธีดาํ เนินงานเพื4อไปสู่ เป้าหมายนั@น
4) AAR (After Action Review)
ให้ครู ผสู ้ อน / ผูร้ ับผิดชอบ ได้พดู คุย แลกเปลี4ยนเรี ยนรู ้ เมื4อจบแต่ละ
กิจกรรมย่อย ในชัว4 โมง PLC ที4โรงเรี ยนได้กาํ หนดไว้หลังเลิกเรี ยน เพื4อปรับปรุ งการทํางานให้ดีข@ ึน
3. ประเมินผล มีข@ นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี@
การประเมินผล สามารถทําได้ทุกระยะ ทั@งก่อนเสริ มสร้างวินยั ในระหว่าง
เสริ มสร้างวินยั และหลังการเสริ มสร้างวินยั โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการ ดําเนินการประเมินผล
ดังนี@
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1) การประเมินผลก่อนการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เพื4อศึกษาพฤติกรรม
ทางด้านวินยั ที4เป็ นปั ญหา/ไม่พึงประสงค์ ข้อจํากัด และพื@นฐานความรู ้เดิมของนักเรี ยน เพื4อเป็ นข้อมูล
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ตรงกับปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนาด้าน
วินยั ของนักเรี ยนได้ตรงประเด็นและมีประสิ ทธิภาพ
2) การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั เป็ นการศึกษา
ความเหมาะสมและความต่อเนื4องของกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการสอน รวมถึงข้อจํากัดของนักเรี ยน
เพื4อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ตรงกับปั ญหา และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นการติดตามความก้าวหน้าของการใช้รูปแบบกลไกการเสริ มสร้างวินยั เพื4อให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที4สอดแทรกเรื4 องวินยั มีประสิ ทธิภาพ
3) การประเมินผลหลังการเสริ มสร้างวินยั ครู จะต้องประเมินผลพฤติกรรม
นักเรี ยนด้านวินยั ด้วยวิธีการที4หลากหลายอย่างปกติและสมํ4าเสมอ เช่น การซักถาม การสังเกต การ
ตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ@นงาน เป็ นต้น ซึ4 งในการประเมินนั@นนอกจาก
ผูส้ อนจะประเมินด้วยตนเองแล้ว จะต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมินตนเอง ประเมินเพื4อน และ
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมินด้วย เพื4อตรวจสอบว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมที4เกี4ยวกับวินยั ได้มีการ
เปลี4ยนแปลงดีข@ ึนมากน้อยเพียงใด ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุ ง และส่ งเสริ มวินยั ในด้านไหนด้วย
การร่ วมมือของทุกฝ่ าย
4) การประเมินผลระหว่างภาคเรี ยน / ปลายภาคเรี ยน เป็ นการประเมินผล
การมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระหว่างภาคหรื อปลายภาค เพื4อจะได้ทราบถึงวินยั ของนักเรี ยนในด้าน
การแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว และนําผลการประเมินไปเป็ นสารสนเทศ
ปรับปรุ งและพัฒนาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนในโรงเรี ยนต่อไป
5) AAR (After Action Review) ให้ครู ผสู ้ อน/ผูร้ ับผิดชอบได้พดู คุย เรี ยนรู ้
เมื4อประเมินผลแต่ละครั@งเสร็ จสิ@ น ในชัว4 โมง PLC ที4โรงเรี ยนได้กาํ หนดขึ@นหลังเลิกเรี ยน โดยการตั@ง
คําถามเพื4อสร้างองค์ความรู ้ เพื4อแก้ไข ปรับปรุ งการทํางานให้ดีข@ ึน แก้ปัญหาวินยั ได้ตรงประเด็นที4สุด
เหมาะสมที4สุด เช่น สิ4 งที4คาดกว่าจะได้รับจากการใช้รูปการเสริ มสร้างวินยั คืออะไร สิ4 งที4เกิดขึ@นจริ ง คือ
อะไร ทําไมจึงไม่เป็ นไปตามที4คาดหวัง สิ4 งที4ได้เรี ยนรู ้ และวิธีการลด/แก้ปัญหาทางด้านวินยั คือ อะไร
ทําอย่างไรบ้าง เป็ นต้น
4. สรุปผลการปฏิบัติ ภายหลังเสร็ จสิ@ นการร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิเพื4อเสริ มสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรี ยนแต่ละภาคเรี ยน/สิ@ นปี การศึกษา ครู ผสู ้ อนเป็ นผูด้ าํ เนินการสรุ ปผลการปฏิบตั ิ
งานทุกขั@นตอน นําข้อมูลย้อนกลับไปวิเคราะห์เพื4อปรับปรุ งและพัฒนา และใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิวา่ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที4กาํ หนดไว้หรื อไม่
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ตอนทีM 3
ตัวอย่ างกิจกรรมการเสริมสร้ างวินัย

การบูรณา
การสอน
วินัย
- การแสดงวามเคารพ
- ความรับผิดชอบ
- การจัดระเบียบแถว

กิจกรรม
ไตรสิ กขา
โครงงาน
เสริมสร้ าง
วินัย
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ตัวอย่ างแผนการจัดกิจกรรมการบูรณาการเข้ ากับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ทบีM ูรณาการการเสริมสร้ างวินัยด้ านความรับผิดชอบเข้ ากับเนืLอหาสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์
เรืM อง
การบวกจํานวนเต็ม
ชัLน
มัธยมศึกษาปี ที4 1
เวลา 2 ชัว4 โมง
1. สาระสํ าคัญ
การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบ และการบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวก
2. สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีLวดั
สาระทีM 1
จํานวนและการดําเนินงาน
ตัวชีLวดั
ค 1.2 ม 1/1 บวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็มและนําไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ อธิบายผลที4เกิดขึ@นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอก
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจํานวนเต็ม
ค. 1.4 ม 1/1 นําความรู ้และสมบัติเกี4ยวกับจํานวนไปใช้ในการแก้ปัญหา
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ นักเรียนสามารถ :
1. หาผลบวกของจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบได้
2. หาผลบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกได้
3. อธิบายผลที4เกิดขึ@นจากการบวกจํานวนเต็มได้
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ
1. ในการสื4 อสาร สื4 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
ด้ านคุณลักษณะ นักเรียนมี :
1. ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิงานตามที4ได้รับมอบหมาย
4. สาระการเรียนรู้
การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบและการบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวก
5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
นักเรี ยนมีความสามารถในการสื4 อสาร สื4 อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
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6. คุณลักษณะทีพM งึ ประสงค์
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิงานตามที4ได้รับมอบหมาย
7. ชิLนงานหรื อภาระงาน
- เอกสารแนะแนวทางที4 2.1
- แบบฝึ กเสริ มทักษะที4 2.8
- เอกสารฝึ กหัดที4 2.2
8. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขัLนนํา
8.1 ครู ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของนักเรี ยน โดยการเช็คชื4อนักเรี ยนในห้องเรี ยน
(เช็คความตรงต่อเวลา)
8.2 ครู กล่าวถึงในชีวติ ประจําวัน นักเรี ยนได้เงินมาโรงเรี ยน วันละ 30 บาท ซึ4 งต้องใช้เงิน
ดังกล่าวในการซื@ ออาหารและขนม หากนักเรี ยนใช้เงินไม่หมดหรื อใช้เงินพอดีจะมีเงินเหลือ (นักเรี ยน
มีความรับผิดชอบในตัวเอง) ในทางกลับกัน ถ้านักเรี ยนใช้เงินไม่พอ โดยยืมเพื4อมาอีก แสดงว่าในวัน
นั@นนักเรี ยนใช้เงินติดลบ (ไม่มีความรับผิดชอบในตนเอง) ทั@งนี@ การใช้เงินติดลบก็เหมือนกับการบวก
เลขด้วยจํานวนเต็มลบนัน4 เอง
8.3 ทบทวนการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกและการบวกจํานวนเต็มลบด้วย
จํานวนลบ โดยใช้เส้นจํานวน สุ่ มนักเรี ยนออกมาแสดงการบวก 2-3 คน ครู ใช้การถามตอบ แล้วให้
นักเรี ยนตรวจสอบความถูกต้อง เช่น 5 + 8 , (-3) + (-10) , (-6) + (-4) ซึ4 งนักเรี ยนควรสรุ ปได้วา่
จํานวนเต็มบวกลบด้วยจํานวนเต็มลบ ผลลัพธ์เป็ นจํานวนเต็มลบ
จํานวนเต็มบวกบวกด้วยจํานวนเต็มบวก ผลลัพธ์เป็ นจํานวนเต็มบวก
ขัLนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8.4 แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน นักเรี ยนทุกคนปฏิบตั ิกิจกรรมตามภาระงานใน
เอกสารแนะแนวทางที4 2.1 โดยครู กาํ หนดเวลาในการศึกษาเอกสารและอภิปรายภายในกลุ่ม เป็ นเวลา
15 นาที แล้วอภิปรายในกลุ่มเพื4อให้ได้ขอ้ สรุ ปการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบ (นักเรี ยนมี
ความรับผิดชอบร่ วมกันในการทํากิจกรรมกลุ่ม) ขณะที4นกั เรี ยนอภิปรายภายในกลุ่ม หากกลุ่มใดมีขอ้
สงสัย ครู คอยให้คาํ แนะนํา
8.5 แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนําเสนอผลงานกลุ่มในเอกสารแนะแนวทางที4 2.1
8.6 ครู ยกตัวอย่างที4อยูใ่ นสาระการเรี ยนรู ้ แล้วให้นกั เรี ยนทุกคนหาผลบวกทั@งสองวิธี แล้ว
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เฉลยคําตอบพร้อมกัน ถ้านักเรี ยนคนไหนไม่เข้าใจครู ใช้การถามตอบประกอบการอธิบายเพิ4มเติม แล้ว
สรุ ปวิธีการหาผลบวกเป็ นของตนเองว่าวิธีใดสะดวกที4สุด แล้วนักเรี ยนควรตอบได้วา่ ใช้ค่าสัมบูรณ์ใน
การหาคําตอบ
ขัLนสรุป
8.7 นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปหลักการบวก ดังนี@
- การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวก ให้นาํ ค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็ น
จํานวนเต็มบวก การบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบ ให้นาํ ค่าสัมบูรณ์มาบวกกัน แล้วตอบเป็ น
จํานวนเต็มลบ
- การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบที4มีค่าสัมบูรณ์ไม่เท่ากัน ให้นาํ ค่าสัมบูรณ์ที4
มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที4นอ้ ยกว่า แล้วตอบเป็ นจํานวนเต็มบวกหรื อจํานวนเต็มลบ ตามจํานวนที4มี
ค่าสัมบูรณ์มากกว่า
- การบวกระหว่างจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบที4มีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน ผลบวกเท่ากับ 0
8.8 ให้นกั เรี ยนทําเอกสารฝึ กหัดที4 2.2 ถ้าทําเสร็ จแล้วนําใบเฉลยจากครู ไปตรวจสอบคําตอบ
ถ้าทําไม่เสร็ จให้นาํ ไปทําเป็ นการบ้าน (ฝึ กความรับผิดชอบในตนเอง)
8.9 ครู ให้นกั เรี ยนทุกคนทําแบบฝึ กเสริ มทักษะที4 2.8 เป็ นการบ้าน แล้วนําส่ งครู ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าโดยครู เน้นยํ@าถึงความรับผิดชอบในการส่ งงานและกําหนดวันเวลาในการส่ งงานที4ชดั เจน
9. สืM อการเรียนรู้
9.1 เอกสารแนะแนวทางที4 2.1
9.2 แบบฝึ กเสริ มทักษะที4 2.8
9.3 เอกสารฝึ กหัดที4 2.2
10. แหล่ งการเรียนรู้
10.1 ห้องสมุด
10.2 แหล่งเรี ยนรู ้ทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวข้อง
11. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้

วิธีการวัด

ด้ านความรู้
ด้ านทักษะ กระบวนการ /

ทําเอกสารฝึ กหัด
การสังเกต

ด้ านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

การสังเกต

เครืM องมือทีใM ช้ วดั
เอกสารฝึ กหัด
แบบสังเกตการสื4 อสาร สื4 อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์
แบบสังเกตความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยน
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12. เกณฑ์ การประเมินเกณฑ์ การให้ คะแนน
ด้ านความรู้
นักเรี ยนทําแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 80
ด้ านทักษะกระบวนการ
นักเรี ยนได้คะแนน ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ@นไป
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรี ยนได้คะแนน ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ขึ@นไป
แบบสั งเกตด้ านทักษะกระบวนการ
การสืM อสาร สืM อความหมายทางคณิตศาสตร์
คะแนน/ความหมาย
4
3
2
1

-

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

ความสามารถในการสืM อสาร การสืM อความหมายทางคณิตศาสตร์
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง กระชับ ชัดเจน มีรายละเอียดสมบูรณ์
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่ขาดรายละเอียดที4สมบูรณ์
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้บางส่ วน
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์อย่างง่าย ๆ และไม่ชดั เจน

แบบสั งเกตด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีความรับผิดชอบ
คะแนน/ความหมาย
4
3
2
1

-

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

ความสามารถในการสืM อสาร การสืM อความหมายทางคณิตศาสตร์
ทําใบกิจกรรม ส่ งงานตามที4ครู กาํ หนด และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานกลุ่มด้วยความเต็มใจ
ทําใบกิจกรรม ส่ งงานตามที4ครู กาํ หนด และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานกลุ่มเป็ นส่ วนใหญ่
ทําใบกิจกรรม และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานกลุ่มครึ4 งต่อครึ4 งโดยไม่มีใครคอยเตือน
ทําใบกิจกรรม ไม่ส่งงานตามที4ครู กาํ หนด และให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานได้กต็ ่อเมื4อมีใคร
คอยเตือน

341

แผนการจัดการเรียนรู้ ทบีM ูรณาการการเสริมสร้ างวินัยด้ านการแสดงความเคารพเข้ ากับเนืLอหาสาระ
การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
เรืM อง
How’s it going?
ชัLน
มัธยมศึกษาปี ที4 1
เวลา 1 ชัว4 โมง
1. สาระสํ าคัญ
คําศัพท์เกี4ยวกับการทักทาย ถามทุกข์สุขและกล่าวลา โดยใช้คาํ ถามที4ข@ ึนต้นด้วย How 's it going? ,
How are you? ดั@งนั@น นักเรี ยนจึงต้องเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ สํานวนเกี4ยวกับการทักทาย การถามทุกข์สุขและ
กล่าวลา ตามความเหมาะสมของโอกาส สถานที4ตามมารยาทและธรรมเนียมปฏิบตั ิและใช้โครงสร้าง
ภาษาเพื4อการสื4 อสารได้อย่างถูกต้อง
2. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีLวดั
ต 1.1 ม.1/4 ตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา
ต 2.1 ม.1/1 ใช้ถอ้ ยคํานํ@าเสี ยงและกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
ต 4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื4 อสารในสถานการณ์จริ ง/จําลองที4เกิดขึ@นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ นักเรียนสามารถ :
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์และความหมายเกี4ยวกับ การทักทาย การถามทุกข์สุข และการกล่าวลา
โครงสร้างประโยคที4ข@ ึนต้นด้วย Wh-Question “How 's it going? , How are you?”
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ
ทักษะกระบวนการการฟัง-พูด
ด้ านคุณลักษณะ นักเรียนมี :
1. มีความมัน4 ใจในการสื4 อสาร
2. มีความสามารถสื4 อสารอย่างประสิ ทธิภาพ
4. สาระการเรียนรู้
คําศัพท์ สํานวน เกี4ยวกับการทักทาย (Greeting) , การถามทุกข์สุข และกล่าวลา (Leave Taking)
5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
นักเรี ยนมีความสามารถในการสื4 อสารภาษาอังกฤษ
6. คุณลักษณะทีพM งึ ประสงค์
นักเรี ยนแสดงความเคารพ ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไทย

342

7. ชิLนงานหรื อภาระงาน
ใบงานที4 1.1
8. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขัLนนําเข้ าสู่ บทเรียน (Warm Up)
8.1 นักเรี ยนอ่านเนื@อเพลง Hello, how are you? ตามครู 2-3 ครั@ง
8.2 ครู เปิ ดเพลง Hello, how are you? ร้องเพลงตาม พร้อมกับทําท่าทางประกอบเพลง
2-3 ครั@ง
8.3 ครู ถามนักเรี ยน ได้เรี ยนรู ้อะไรจากเพลงนี@บา้ ง หลังจากนั@น ครู แจกใบความรู ้ พร้อม
อธิบายหลักการ ใช้สาํ นวน How 's it going? ว่าเป็ นการถามทุกข์สุขเช่นเดียวกับ How are you?
8.4 ครู สนทนาเกี4ยวกับการทักทาย การแสดงความเคารพของคนไทย เช่น การไหว้ การใช้
วาจาสุ ภาพ เป็ นต้น
ขัLนฝึ ก (Practice)
8.5 ครู ฝึกออกเสี ยงแถบประโยคการใช้สาํ นวน “How 's it going? , How are you?”
8.6 นักเรี ยนจับคู่ ฝึ กพูด โต้ตอบเกี4ยวกับการถามทุกข์สุข
8.7 นักเรี ยนทําใบงานที4 1.1 เรื4 อง การทักทาย และการกล่าวลา
ขัLนนําไปใช้ (Production)
8.8 นักเรี ยนจับคู่ สนทนาโต้ตอบเกี4ยวกับการถามทุกข์สุข
8.9 ครู สุ่มนักเรี ยน ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ (role play)เกี4ยวกับการถามทุกข์สุข
8.10 ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ป เรื4 อง การทักทาย การไหว้ และการกล่าวลา
8.11 นักเรี ยนฝึ กการไหว้ที4ถูกต้อง
9. สืM อการเรียนรู้
9.1 เพลง Hello, how are you?
9.2 ใบความรู ้ที4 1.1 เรื4 อง การทักทาย และการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking)
9.3 ใบงานที4 1.1 เรื4 องการทักทาย และการกล่าวลา
10. แหล่ งการเรียนรู้
10.1 ห้องสมุด
10.2 แหล่งเรี ยนรู ้ทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวข้อง
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11. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้
ใช้สาํ นวนพูดทักทาย แนะนําและ
กล่าวลา โดยใช้ โครงสร้างภาษา
ที4กาํ หนดให้ได้อย่างถูกต้อง
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการพูด
ด้ านคุณลักษณะ
1. มีความมัน4 ใจในการสื4 อสาร
2. มีความสามารถสื4 อสารอย่าง
ประสิ ทธิภาพ

วิธีการวัด

เครืM องมือทีใM ช้ วดั

- ตรวจความถูกต้องของการใช้
ใบงานที4 1.1
สํานวนทักทาย แนะนําและกล่าวลา
ในใบงานที4 1.1
พูดสนทนา

แบบประเมินการพูด

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

12. เกณฑ์ การประเมิน / เกณฑ์ การให้ คะแนน
ด้ านความรู้
นักเรี ยนทําแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ70 ผ่านเกณฑ์
ด้ านทักษะกระบวนการ/
นักเรี ยนได้คะแนน ระดับคุณภาพ 3 (ดี)ขึ@นไป
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรี ยนได้คะแนน ระดับคุณภาพ 3 (ดี)ขึ@นไป
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แบบสั งเกตด้ านทักษะกระบวนการ
การสืM อสาร สืM อความหมายทางภาษาอังกฤษ
คะแนน/ความหมาย
4
3
2
1

-

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

ความสามารถในการสืM อสาร
ใช้ภาษาในการทักทายและสนทนาได้ถูกต้อง ชัดเจน โครงสร้างประโยคสมบูรณ์
ใช้ภาษาในการทักทายและสนทนาได้ถูกต้อง ชัดเจน แต่ขาดโครงสร้างประโยตที4สมบูรณ์
ใช้ภาษาในการทักทายและสนทนาได้ถูกต้อง ชัดเจน บางส่ วน
ใช้ภาษาในการทักทายและสนทนาไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นประโยค

แบบสั งเกตด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การแสดงความเคารพ
คะแนน/ความหมาย
4
3
2
1

-

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

ความสามารถในการสืM อสาร
ทําใบกิจกรรม ทักทาย แสดงความเคารพ ได้ถูกต้องได้ดว้ ยตนเองด้วยความเต็มใจ
ทําใบกิจกรรม ทักทาย แสดงความเคารพ ได้ถูกต้องได้ดว้ ยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่
ทําใบกิจกรรม ทักทาย แสดงความเคารพ ได้ถูกต้องครึ4 งต่อครึ4 งโดยไม่มีใครคอยเตือน
ทําใบกิจกรรม ทักทาย แสดงความเคารพ ได้ถูกต้องก็ต่อเมื4อมีใครคอยเตือน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ทบีM ูรณาการการเสริมสร้ างวินัยด้ านการเข้ าแถว การเรียงลําดับก่ อนหลังเข้ ากับ
เนืLอหาสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เรืM อง
การดํารงพันธุ์ของสิ4 งมีชีวติ (พืช)
ชัLน
ชั@นประถมศึกษาปี ที4 5
เวลา 2 ชัว4 โมง
1. สาระสํ าคัญ
ดอกของพืชเป็ นส่ วนสําคัญที4ทาํ หน้าที4ในการสื บพันธุ์ดอกโดยทัว4 ไปประกอบด้วย กลีบเลี@ยง กลีบดอก
เกสรตัวผู ้ เกสรตัวเมีย ส่ วนประกอบของดอกที4ทาํ หน้าที4เกี4ยวข้องกับการสื บพันธุ์ ได้แก่ เกสรเพศเมีย
ประกอบด้วย รังไข่ ออวุล และเกสรตัวผูป้ ระกอบด้วย อับเรณู และละอองเรณู
2. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีLวดั
สาระทีM 1
สิ4 งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชีวติ
ตัวชีLวดั
ว 1.1 ป.5/1 .สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้างที4เกี4ยวข้องกับการสื บพันธุ์
ของพืชดอก
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ นักเรียนสามารถ :
1. ระบุส่วนประกอบของดอกพืชที4เกี4ยวข้องกับการสื บพันธุ์ได้
ด้ านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนมีความสามารถ
1. ในการสังเกตส่ วนประกอบของดอกพืชที4เกี4ยวข้องกับการสื บพันธุ์ได้
ด้ านคุณลักษณะ นักเรียนมี :
1. เป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ์เข้าแถวรับงานส่ งงาน เรี ยงลําดับก่อนหลัง
4. สาระการเรียนรู้
ส่ วนประกอบของดอก การจําแนกดอกของพืชโดยใช้ส่วนประกอบของดอกเป็ นเกณฑ์ การจําแนกดอก
ของพืชโดยใช้เกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียเป็ นเกณฑ์
5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
นักเรี ยนมีความสามารถในการสื4 อสาร
6. คุณลักษณะทีพM งึ ประสงค์
นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ์เข้าแถวรับงานส่ งงาน รู ้จกั เรี ยงลําดับก่อนหลัง
7. ชิLนงานหรื อภาระงาน
- การทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน - ใบกิจกรรมที4 1-4
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8. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขัLนนํา กระตุ้นความสนใจ
8.1 ครู นาํ ดอกไม้ 2 ชนิด (ดอกชบา ดอกตําลึง) มาให้นกั เรี ยนดู แล้วยืน4 ดอกไม้ให้นกั เรี ยน
สังเกตและแสดงความคิดเห็นว่า ดอกไม้ท@ งั 2 ชนิด มีส่วนประกอบใดบ้างที4เหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
โดยให้แสดงความคิดเห็นเรี ยงลําดับก่อนหลัง หากนักเรี ยนแย่งกันตอบจะเกิดอะไรขึ@น
ขัLนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํ ารวจค้ นหา
8.2 ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาความรู ้เรื4 องส่ วนประกอบ
ของดอก จากชุดกิจกรมการเรี ยนรู ้ที4 ติดบนแล้วนักเรี ยนนําดอกไม้ที4ครู แจกให้มาแยกส่ วนประกอบไป
กระดาษ เอ 4
8.3 นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ที4 1 ในชุดกิจกรมการเรี ยนรู ้ที4 1 ให้เข้าใจแล้ว ทําแผนภาพ
แสดงส่ วนประกอบของดอก จนได้ขอ้ สรุ ปว่า ส่ วนประกอบที4สาํ คัญของดอกมี 4 ส่ วน คือ กลีบเลี@ยง
กลีบดอก เกสรเพศผู ้ เกสรเพศเมียแต่ละส่ วนมีหน้าที4ต่าง ๆ กัน ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมที4 1 แล้วส่ งครู
ตรวจ ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่า ส่ วนนอกสุ ด คือ กลีบเลี@ยง ทําหน้าที4ห่อหุม้ ดอกที4
ยังอ่อนและป้องกันแมลง ถัดเข้าไปเป็ นกลีบดอก มีสีและกลิ4นช่วยล่อแมลง และช่วยห่อหุม้ เกสรเพสผู ้
และเกสรเพศเมียเมื4อดอกยังอ่อนอยู่ ถัดเข้าไปเป็ นเกสรเพศผู ้ และชั@นในสุ ดเป็ นเกสรเพสเมีย ซึ4 งทั@ง
สองส่ วนนี@ทาํ หน้าที4สืบพันธุ์
8.4 นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ที4 2 ข้ อ 1 เมืMอพิจารณาส่ วนประกอบของดอกเป็ นเกณฑ์ ในการ
จําแนกดอกจะเรี ยกว่าอย่างไร โดยดอกที4มีส่วนประกอบครบ 4 ส่ วน คือ กลีบเลี@ยง กลีบดอก เกสรตัว
ผู ้ เกสรตัวเมีย จัดเป็ นดอกชนิ ดใด ดอกที4มีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่ วนเรี ยกว่าอย่างไร (ซึ4 งนักเรี ยน
ควรตอบได้ว่าเป็ นดอกครบส่ วน และดอกไม่ครบส่ วนตามลําดับ) แล้วครู จึงให้ความหมายเพิ4มเติม
เกี4ยวกับดอกครบส่ วนและดอกไม่ครบส่ วน นักเรี ยนทํากิจกรรมที4 2 เพื4อสรุ ปส่ งครู
8.5 จากนั@นให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ที4 2 ข้อที4 2 พิจารณาจากการมีเกสรเพศผูแ้ ละเกสร
เพศเมียเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกดอกแล้วทํากิจกรรมที4 3 นักเรี ยนควรได้ขอ้ สรุ ปว่าดอกสมบูรณ์ คือ
ดอกที4มีส่วนประกอบครบ 4 ส่ วน คือ กลีบเลียง กลีบดอก เกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย
8.6 ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี4ยวกับการจําแนกดอกของพืชโดยใช้เกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศ
เมียเป็ นเกณฑ์ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ที4 2 ข้ อ 2 พิจารณาจากการมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็ น
เกณฑ์ ในการจําแนกประเภทของดอกไม้ นักเรี ยนกลุ่มเดิม ช่วยกันสํารวจพืชดอกในบริ เวณโรงเรี ยน
กลุ่มละ 10 ชนิด และสังเกตส่ วนประกอบต่าง ๆ ของดอกไม้แต่ละชนิดช่วยกันจําแนก นักเรี ยนทํา
กิจกรรมที4 4 เป็ นการสรุ ป ส่ งงานครู เรี ยงลําดับก่อนหลังเพื4อความเป็ นระเบียบและรวดเร็ ว
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8.7 ครู เน้นยํ@าถึงการมีวนิ ยั ในการเรี ยน การส่ งงานที4ได้รับมอบหมายให้เข้าแถวมาส่ งให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย เรี ยงลําดับก่อนหลัง
ขัLนสรุป อธิบายความรู้
8.8 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงส่ วนประกอบของดอกซึ4 งประกอบด้วยกลีบเลี@ยง กลีบ
ดอก เกสรตัวผู ้ และเกสรตัวเมีย ส่ วนประกอบของดอกที4ทาํ หน้าที4เกี4ยวข้องกับการสื บพันธุ์ ได้แก่ เกสร
เพศเมีย ประกอบด้วย รังไข่ ออวุล และเกสรตัวผูป้ ระกอบด้วย อับเรณู และละอองเรณู และการจําแนก
ประภทของดอกได้ โดยใช้ส่วนประกอบของดอกเป็ นเกณฑ์ได้เป็ นดอกครบส่ วน/ดอกไม่ครบส่ วน
ส่ วนการจําแนกโดยใช้เกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียจําแนกได้เป็ นดอกสมบูรณ์และดอกไม่สมบูรณ์ และ
การเข้าแถวเป็ นระเบียบ การแสดงความคิดเห็นเรี ยงลําดับก่อนหลัง
9. สืM อการเรียนรู้
9.1 ดอกไม้ เช่น ดอกเฟื4 องฟ้า ดอกชบา ดอกแค ดอกตําลึง ดอกมะละกอ ดอกบวบแบบ
9.2 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที4 1
9.3 หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื@นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั@น ป.5 สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ
10. แหล่ งการเรียนรู้
10.1 ห้องสมุด
10.2 แหล่งเรี ยนรู ้ทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวข้อง
11. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้

วิธีการวัด

เครืM องมือทีใM ช้ วดั

ทําแบบบันทึกกิจกรรมที4 1-3 แบบบันทึกกิจกรรม
ด้ านความรู้
การสังเกต
แบบสังเกตการทํางานกลุ่ม
ด้ านทักษะ / กระบวนการ
แบบสังเกตการมีวนิ ยั ของนักเรี ยน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การสังเกต
12. เกณฑ์ การประเมินเกณฑ์ การให้ คะแนน/
ด้ านความรู้
นักเรี ยนทําบันทึกกิจกรรมได้ถูกต้องร้อยละ 80
ด้ านทักษะกระบวนการ/
นักเรี ยนได้คะแนน ระดับคุณภาพ 3 (ดี)ขึ@นไป
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรี ยนได้คะแนน ระดับคุณภาพ 3 (ดี)ขึ@นไป
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แบบสั งเกตด้ านทักษะกระบวนการ
การทํางานกลุ่ม
คะแนน/ความหมาย

4 - ดีมาก

3 - ดี

2 - พอใช้

1 - ปรับปรุ ง

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1 .ให้ความร่ วมมือในการทํางานกลุ่มอย่างดีเยีย4 ม
2 .มีความตั@งใจในการทํางานอย่างดีเยีย4 ม
3 .ร่ วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นกับผูอ้ ื4นอย่างดี
4. มีความคิดริ เริ4 มสร้างสรรค์
5. ทํางาเสร็ จทันเวลา
1. ให้ความร่ วมมือในการทํางานกลุ่มดี
2. มีความตั@งใจในการทํางานดี
3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื4น
4. มีความคิดริ เริ4 มสร้างสรรค์
5. ทํางานเสร็ จช้ากว่าเวลาที4กาํ หนดไม่เกิน 5 นาที
1. ให้ความร่ วมมือในการทํางานกลุ่มพอใช้
2. มีความตั@งใจในการทํางานพอใช้
3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื4น
4. ขาดความคิดริ เริ4 มสร้างสรรค์
5. ทํางานเสร็ จช้ากว่าเวลาที4กาํ หนดไม่เกิน10 นาที
1. ไม่ให้ความร่ วมมือในการทํางานกลุ่ม
2. ไม่มีความตั@งใจในการทํางาน ขาดความรับผิดชอบ
3. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื4น
4. ขาดความคิดริ เริ4 มสร้างสรรค์
5. ทํางานไม่เสร็ จ

แบบสั งเกตด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความมีวนิ ัยในการเข้ าแถว การเรียงลําดับก่ อนหลัง
คะแนน/ความหมาย
4
3
2
1

-

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

ความสามารถในการสืM อสาร การสืM อความหมายทางคณิตศาสตร์
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ เข้าแถวเป็ นระเบียบ ได้ดว้ ยตนเอง
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ เข้าแถวเป็ นระเบียบ โดยต้องมีการเตือนเป็ นบางครั@ง
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ เข้าแถวเป็ นระเบียบ โดยต้องมีการเตือนเป็ นส่ วนใหญ่
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ไม่เข้าแถวเป็ นระเบียบ
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ตัวอย่ างกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
ตัวอย่ างกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิ กขา
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมทักทาย ไหว้ สวย รวยยิมL
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนแสดงการเคารพอย่างไทย
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็ นไทย
สถานทีM บริ เวณโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. จัดประชุมเพื4อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการดําเนินการ
2. ครู กล่าวคําทักทายเพื4อให้นกั เรี ยนทําความเคารพด้วยการไหว้
3. นักเรี ยนทําความเคารพกันตามลําดับอาวุโส ในตอนทํากิจกรรมหน้าเสาธง
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. กิจกรรมเวรประจําวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนตระหนักถึงความจําเป็ นที4รักษาสมบัติของส่ วนรวม
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะ ด้านจิตสาธารณะ
สถานทีM บริ เวณโรงเรี ยนและห้องเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นประชุมนักเรี ยนเพื4อแบ่งกลุ่มและมอบหมายบริ เวณที4รับผิดชอบ
2. นักเรี ยนทํากิจกรรมจิตอาสาบริ เวณที4ตนเองรับผิดชอบทุกวัน
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. ตารางผูร้ ับผิดชอบแต่ละเขตพื@นที4
3. กิจกรรมฝึ กระเบียบวินัย
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กระเบียบวินยั ของนักเรี ยน
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2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวนิ ยั ความมุ่งมัน4 ในการทํางาน และความ
รับผิดชอบ
สถานทีM บริ เวณโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นเรี ยกนักเรี ยนให้มารวมกันหน้าห้อง
2. จัดให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามลําดับไหล่ แยกเป็ นแถวนักเรี ยนชายหญิงอย่างละแถว3. นักเรี ยนเดินเป็ นแถวเพื4อไปทํากิจกรรมทุกครั@ง
3.1 การเดินเป็ นแถวไปทํากิจกรรมหน้าเสาธง
3.2 การเดินเข้าห้องเรี ยนหลังทํากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็ จ
3.3 การเดินไปโรงอาหารเพื4อรับประทานอาหารกลางวัน
3.4 การเดินเป็ นแถวกลับบ้าน
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
4. กิจกรรมประจําวันหน้ าเสาธง
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
2. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออกในทางที4สร้างสรรค์
3. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
สถานทีM ด้านหน้าเสาธง
วิธีดาํ เนินการ
1. นักเรี ยนทุกระดับชั@นมาเข้าแถวหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
2. ประธานนักเรี ยนและคณะกรรมการนักเรี ยนดําเนินการจัดกิจกรรมบริ เวณหน้าเสาธง
นําร้องเพลงชาติ นําไหว้พระสวดมนต์ และทํากิจกรรมสภานักเรี ยนตามลําดับ
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
5. กิจกรรมชืM นชมคนทําดี
วัตถุประสงค์
1. เพื4อยกย่องชมเชย ผูท้ าํ ความดีหรื อทําคุณประโยชน์ให้นกั เรี ยนได้ถือเป็ นแบบอย่าง
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื4 อสัตย์ สุ จริ ต
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สถานทีM ด้านหน้าเสาธง
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู เวรประจําวันหรื อประธานนักเรี ยนประกาศเรี ยกชื4อนักเรี ยนที4ทาํ ความดีออกไปยืนด้านหน้า
2. แจ้งความดีหรื อพฤติกรรมที4ควรเอาเป็ นแบบอย่างที4นกั เรี ยนคนนั@นทํา
3. นักเรี ยนทุกคนแสดงความชื4นชมด้วยการปรบมือ
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการทําความดี
6. กิจกรรมของหายแล้ วได้ คืน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อนําสิ4 งของที4นกั เรี ยนเก็บได้ส่งคืนให้กบั เจ้าของ
2. เพื4อยกย่องชมเชยนักเรี ยนที4ทาํ ความดี
3. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื4 อสัตย์ สุ จริ ต
สถานทีM ด้านหน้าเสาธง
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบจัดทําสมุดบันทึกการรับสิ4 งของที4นกั เรี ยนนํามาแจ้ง
2. ประธานนักเรี ยนหรื อคณะกรรมการสภานักเรี ยนประกาศหาเจ้าของสิ4 งของ
3. นักเรี ยนทุกคนแสดงความชื4นชมนักเรี ยนที4นาํ สิ4 งของมาแจ้งด้วยการปรบมือ
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกรับแจ้งของหาย
7. กิจกรรมคุณธรรมนําชีวติ
วัตถุประสงค์
1. เพื4อพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมนําความรู ้และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื4 อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั และอยูอ่ ย่างพอเพียง
สถานทีM ภายในห้องเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นอบรมนักเรี ยนเกี4ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม การมีวนิ ยั การแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. บันทึกการอบรมนักเรี ยน
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การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการอบรมนักเรี ยน
8. กิจกรรมสหกรณ์ และออมทรัพย์ ในชัLนเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนมีนิสยั รักการออมและใช้เงินอย่างรู ้คุณค่า
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง
สถานทีM ในห้องเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบแจ้งให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าร่ วมสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์โรงเรี ยน
2. แบ่งนักเรี ยนให้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรี ยน
3. ครู ประจําชั@นแจ้งให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมการออมทรัพย์ในชั@นเรี ยนพร้อมแจกสมุดรับฝากเงินที4
โรงเรี ยนทําให้
4. ครู ประจําชั@นรับฝากเงินนักเรี ยนและจัดทําบัญชีทุกวัน
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการออมทรัพย์
9. กิจกรรมเข้ าแถวรับอาหารและเข้ าแถวซืLอของ
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของนักเรี ยน
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวนิ ยั
สถานทีM บริ เวณโรงอาหารและร้านค้าภายในโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นแจ้งให้นกั เรี ยนทราบถึงความจําเป็ นที4ตอ้ งเข้าแถวรับอาหารและเข้าแถวซื@ อของ
2. นักเรี ยนเข้าแถวรับอาหารและเข้าแถวซื@ อของทุกครั@ง
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. กฎ ระเบียบในโรงอาหาร
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10. กิจกรรมพีบM ริการน้ อง
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั ช่วยเหลือผูอ้ ื4น และเสี ยสละเพื4อส่ วนรวม
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ
สถานทีM บริ เวณโรงอาหาร
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบประกาศรับสมัครนักเรี ยนเพื4อทําหน้าที4บริ การน้อง
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มและจัดเวรรับผิดชอบเอง โดยครู เป็ นที4ปรึ กษา
3. นักเรี ยนรุ่ นพี4ให้บริ การตักข้าว ตักอาหารให้กบั นักเรี ยนรุ่ นน้อง
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. ตารางการให้บริ การ
11. กิจกรรมพิจารณาอาหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนบริ โภคอาหารอย่างรู ้คุณค่า
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง
สถานทีM บริ เวณโรงอาหาร
วิธีดาํ เนินการ
1. ให้นกั เรี ยนที4ได้รับอาหารแล้วนัง4 รอจนกว่าทุกคนจะได้รับอาหาร
2. ประธานนักเรี ยนนํานักเรี ยนกล่าวคําพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารทุกครั@ง
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บทพิจารณาอาหาร
12. กิจกรรมล้ างจานและทําความสะอาดโรงอาหาร
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ และทํางานเสี ยสละเพื4อส่ วนรวม
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมุ่งมัน4 ในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ
สถานทีM บริ เวณโรงอาหาร
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบมอบให้นกั เรี ยนแต่ละชั@นร่ วมกันทําความสะอาดโรงอาหารประจําวัน
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2. นักเรี ยนแต่ละชั@นเรี ยนแบ่งกลุ่มทํางานตามที4ได้รับมอบหมาย
3. นักเรี ยนชั@นที4ได้รับมอบหมายทําความสะอาดตามเวรประจําวันของตนเอง
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. ตารางผูร้ ับผิดชอบในการทําความสะอาด
13. กิจกรรมบันทึกความดี
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนได้สาํ รวจพฤติกรรมของตนเองในแต่ละวัน
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื4 อสัตย์สุจริ ต
สถานทีM ภายในห้องเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นให้นกั เรี ยนบันทึกความดีของตนเองในแต่ละวัน ก่อนเลิกเรี ยนทุกครั@ง
2. นักเรี ยนเขียนบันทึกความดีของตนเอง
3. ครู ประจําชั@นคัดเลือกเอาความดีของนักเรี ยนมากล่าวยกย่องชมเชย
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกความดี
14. กิจกรรมเข้ าแถวก่ อนกลับบ้ าน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวนิ ยั
สถานทีM บริ เวณด้านหน้าเสาธง
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นหรื อครู ประจําวิชาเรี ยกให้นกั เรี ยนเข้าแถวหน้าห้องเรี ยน
2. นักเรี ยนเดินเป็ นแถวไปทํากิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับบ้าน
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
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15. กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบและเสี ยสละเพื4อส่ วนรวม
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ
สถานทีM บริ เวณโรงเรี ยน วัด และชุมชน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบแจ้งให้นกั เรี ยนทราบถึงความสําคัญของกิจกรรมและรับสมัครนักเรี ยนเข้า
ร่ วมกิจกรรม
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีหวั หน้าและคณะทํางานรับผิดชอบ
3. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบบริ เวณต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
4. นํานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที4วดั หรื อชุมชนจัดขึ@นเป็ นประจํา
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการบําเพ็ญประโยชน์
16. กิจกรรมแต่ งกายด้ วยผ้ าไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนมีความรัก และหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญา
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็ นไทย
สถานทีM ภายในโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นแจ้งให้นกั เรี ยนทราบถึงความสําคัญของการแต่งกายด้วยผ้าไทย
2. กําหนดวันให้นกั เรี ยนทุกคนแต่งกายด้วยผ้าไทยสัปดาห์ละครั@ง
3. นักเรี ยนทุกคนแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันที4กาํ หนดในแต่ละสัปดาห์
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. ตารางกําหนดการแต่งกาย
17. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมุ่งมัน4 ในการทํางาน และอยูอ่ ย่างพอเพียง
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สถานทีM ภายในโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. โรงเรี ยนดําเนินการจัดทําแหล่งเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เช่น เรื อนเพาะเห็ด
นางฟ้า แปลงปลูกพืชผักผลไม้กินได้ เป็ นต้น
2. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนให้ดูแลรับผิดชอบแหล่งเรี ยนรู ้แต่ละแห่ง
3. ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการลงมือปฏิบตั ิจริ งในทุกขั@นตอน
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. แหล่งเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
18. กิจกรรมวันสํ าคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของวันสําคัญต่าง ๆ
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
สถานทีM ภายในโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบทําบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมวันสําคัญ
2. คณะครู ประชุมวางแผนในการกําหนดกิจกรรมและขั@นตอนต่าง ๆ ร่ วมกัน
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นกั เรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการเข้าร่ วมกิจกรรม
19. การใช้ แรงเสริม
วัตถุประสงค์
1. เพื4อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงออกพฤติกรรมที4พึงประสงค์
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้
สถานทีM ภายในโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําวิชาใช้การเสริ มแรงทางบวก เช่น การยกย่อง ชมเชย หรื อใช้คาํ พูดกระตุน้ ให้
นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นในขณะทําการเรี ยนการสอน
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2. ครู ประจําวิชาจัดหาสิ4 งของเพื4อเป็ นรางวัลในการแข่งขันทํากิจกรรม เช่น สมุด ปากกา หรื อ
สิ4 งของอย่างอื4น
3. โรงเรี ยนจัดหาทุนการศึกษาเพื4อมอบให้นกั เรี ยนที4ประพฤติดีและเรี ยนดีอย่างน้อยปี ละ 1 ครั@ง
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
20. กิจกรรมนัMงสมาธิก่อนเข้ าเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน ฝึ กให้นกั เรี ยนมีสมาธิในการเรี ยนมากขึ@น
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมุ่งมัน4 ในการทํางาน
สถานทีM ด้านหน้าเสาธง
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู เวรประจําวันบอกถึงความสําคัญของการมีสมาธิ
2. ให้นกั เรี ยนนัง4 ทําสมาธิดา้ นหน้าเสาธงก่อนเรี ยนภาคเช้าทุกวัน 3 - 5 นาที
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
21. กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้ พระประจําวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อให้นกั เรี ยนได้ตระหนักและระลึกถึงคุณงามความดีของศาสนา
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
สถานทีM ด้านหน้าเสาธง
วิธีดาํ เนินการ
1. ประธานนักเรี ยนนําไหว้พระสวดมนต์และแผ่เมตตาหลังเคารพธงชาติในตอนเช้า
2. ประธานนักเรี ยนนําไหว้พระสวดมนต์ หลังเข้าแถวก่อนกลับบ้านในตอนเย็น
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
22. กิจกรรมรักการอ่ าน/บันทึกการอ่ าน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และรู ้จกั แสวงหาความรู ้อย่างสมํ4าเสมอ
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้
สถานทีM บริ เวณห้องสมุด
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วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ประจําชั@นหรื อครู ประจําวิชามอบหมายให้นกั เรี ยนจัดทําบันทึกการอ่าน
2. มอบหมายให้นกั เรี ยนส่ งบันทึกการอ่านสัปดาห์ละครั@ง
3. ให้นกั เรี ยนนําเสนอองค์ความรู ้ที4ศึกษาค้นคว้าหน้าชั@นเรี ยน
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. บันทึกการอ่าน
23. กิจกรรมสภานักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั วางแผนในการทํางาน
2. เพื4อฝึ กให้นกั เรี ยนวางแผนในการแก้ไขปั ญหา
3. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมุ่งมัน4 ในการทํางาน
สถานทีM ภายในโรงเรี ยน
วิธีดาํ เนินการ
1. ให้นกั เรี ยนดําเนินการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละห้องมาทําหน้าที4ในสภานักเรี ยน
2. แต่งตั@งผูร้ ับผิดชอบงานต่าง ๆ ในสภานักเรี ยน
3. คณะกรรมการสภานักเรี ยนดําเนินการประชุมเพื4อปรึ กษาหารื อร่ วมกันในการวางแผน
การทํางานหรื อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกันตามที4ได้รับมอบหมายจากครู ผรู ้ ับผิดชอบ
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสภานักเรี ยน
2. การเข้าร่ วมกิจกรรม
3. การวางแผนการทํางาน มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
24. กิจกรรมเข้ าค่ ายคุณธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื4อพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณลักษณะที4พึงประสงค์
2. เพื4อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื4 อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั และมุ่งมัน4 ในการทํางาน
สถานทีM วัดหรื อศูนย์อบรมคุณธรรม
วิธีดาํ เนินการ
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบจัดทําบันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม
2. ติดต่อประสานงานกับวัดหรื อศูนย์อบรมเพื4อกําหนดวัน เวลา เข้าค่าย
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3. ทําหนังสื อขออนุญาตผูป้ กครองนํานักเรี ยนเข้าค่ายคุณธรรมและนํานักเรี ยนเข้าค่าย
คุณธรรมตามวัน เวลาที4กาํ หนด
การวัดและประเมินผล นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับดีข@ ึนไป โดยการประเมินจาก
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
2. ประเมินโครงการ
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ตัวอย่ าง ตารางการจัดกิจกรรม

ตารางการจัดกิจกรรมประจําวัน
ลําดับ
ที4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กิจกรรม

ช่วงเวลา

กิจกรรมทักทาย ไหว้สวย รวยยิม@
ก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมเวรประจําวัน
ก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมประจําวันหน้าเสาธง
ก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจําวัน
ก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมชื4นชมคนทําดี
ก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั
ก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมของหายแล้วได้คืน
ก่อนเข้าเรี ยน
กิจกรรมสหกรณ์และออมทรัพย์ในชั@นเรี ยน
ก่อนเรี ยนภาคเช้า
กิจกรรมนัง4 สมาธิก่อนเรี ยน
ก่อนเรี ยนภาคเช้า
กิจกรรมคุณธรรมนําชีวติ
ก่อนเรี ยนภาคเช้า
กิจกรรมเข้าแถวรับอาหารและเข้าแถวซื@ อของ
พักเที4ยง
กิจกรรมพี4บริ การน้อง
พักเที4ยง
กิจกรรมพิจารณาอาหาร
พักเที4ยง
กิจกรรมล้างจานและทําความสะอาดโรงอาหาร
พักเที4ยง
กิจกรรมบันทึกความดี
ก่อนเลิกเรี ยน
กิจกรรมเข้าแถวก่อนกลับบ้าน
เลิกเรี ยน
กิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั
เลิกเรี ยน

หมายเหตุ
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นสมาธิ
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นสมาธิ
การพัฒนาขั@นปั ญญา
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นสมาธิ
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล

หมายเหตุ สามารถปรับลําดับของแต่ละกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของโรงเรี ยน
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ตารางการจัดกิจกรรมประจําสั ปดาห์
ลําดับ
ที4
1
2
3
4
5

กิจกรรม
กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมสภานักเรี ยน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงเวลา

หมายเหตุ

ทุกวันจันทร์
ทุกวันอังคาร
ทุกวันพฤหัสบดี
ทุกวันพฤหัสบดี
ทุกวันศุกร์

การพัฒนาขั@นปั ญญา
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นปั ญญา
การพัฒนาขั@นศีล

หมายเหตุ โรงเรี ยนสามารถปรับจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

ตารางการจัดกิจกรรมเสริม
ลําดับ
กิจกรรม
ที4
1 กิจกรรมวันสําคัญ
2 การใช้แรงเสริ ม รางวัลจูงใจ
3 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

ช่วงเวลา

หมายเหตุ

ก่อนเข้าเรี ยน
ก่อนเข้าเรี ยน
ก่อนเข้าเรี ยน

การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นศีล
การพัฒนาขั@นสมาธิ

หมายเหตุ โรงเรี ยนจัดกิจกรรมเสริ มแต่ละกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั@ง
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ตัวอย่ างโครงงานเสริมสร้ างวินัย
ตัวอย่ างโครงงานด้ านความรับผิดชอบต่ อส่ วนรวม/สั งคม
1. ชืM อโครงงาน
ร่ วมด้วย ช่วยกัน ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
2. ความสํ าคัญของปัญหา
ห้องสมุดโรงเรี ยน ถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที4สาํ คัญ เป็ นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท ทั@งที4เป็ นวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ สามารถค้นคว้าหาความรู ้ได้อย่างอิสระ บริ การ
ทรัพยากรสารนิเทศในรู ปแบบต่างๆ เช่น หนังสื อ วารสารหนังสื อพิมพ์ จุลสาร วัสดุเทปและโทรทัศน์
ซี ดีรอม วีซีดี ดีวดี ี โดยมีบรรณารักษ์เป็ นผูด้ าํ เนินงาน และบริ หารงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบ
เป็ นหมวดหมู่ ทั@งนักเรี ยนยังสามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิ4มเติมได้ตลอดเวลา และเป็ นแหล่งที4นกั เรี ยน
สามารถเลือกแสวงหาความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความต้องการ
ของตนเอง ช่วยให้นกั เรี ยนเป็ นผูท้ ี4ทนั สมัยทันต่อเหตุการณ์ ช่วยให้เกิดความคิดริ เริ4 มสร้างสรรค์ เกิด
นิสยั รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ4 งเป็ นรากฐานในการค้นคว้าวิจยั สร้างสรรค์สิ4งใหม่ๆ
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองดี เป็ นนักประชาธิปไตย มีจรรยาบรรณ รู ้จกั ปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์
ของสังคม มีความรับผิดชอบ รู ้เท่าทันโลก
ห้องสมุด จึงเป็ นสาธารณสมบัติภายในโรงเรี ยน ซึ4 งเป็ นเรื4 องที4เกี4ยวข้องโดยตรงกับ
ระเบียบวินยั ด้านความรับผิดชอบ และเป็ นพื@นฐานสําคัญของการอยูร่ ่ วมกันภายในโรงเรี ยน ทุกวันนี@
นักเรี ยนเริ4 มมีพฤติกรรมที4แสดงออกถึงความไม่เอาใจใส่ ต่อการเป็ นอยูข่ องตนเองและสังคมส่ วนรวม
ยึดความสะดวกสบายเป็ นที4ต@ งั ไม่เกรงกลัวครู มีความมักง่ายละเลยต่อสาธารณสมบัติของส่ วนรวม
ดังนั@น จึงควรมีการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมไม่รักษาสาธารสมบัติของนักเรี ยน โดยจัดทํา
โครงงาน “ร่ วมด้วย ช่วยกัน ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ” ขึ@น เพื4อให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื4อให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
4. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนโรงเรี ยทรัพย์ทวีที4เข้าใช้หอ้ งสมุด
5. แผนการดําเนินโครงงาน
5.1 ยุวบรรณารักษ์สงั เกตพฤติกรรมนักเรี ยนที4เข้าใช้บริ การห้องสมุด จดบันทึกพฤติกรรม
แยกประเภท
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5.2 ทีมงานยุวบรรณารักษ์ จัดทําป้ายณรงค์ ให้นกั เรี ยนที4เข้าใช้หอ้ งสมุดเกิดความตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ
5.3 ทีมงานยุวบรรณารักษ์ จัดทํากติกาการเข้าใช้หอ้ งสมุด ดังนี@
5.3.1 ยุวบรรณารักษ์สงั เกตผูเ้ ข้าใช้บริ การ หากมีพฤติกรรมไม่รักษาสาธารณสมบัติ จะ
ดําเนินการเตือน 1 ครั@ง และจดบันทึก
5.3.2 หากยุวบรรณารักษ์พบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวซํ@า จะดําเนินการแจ้งครู บรรณารักษ์
เพื4อให้การอบรมต่อไป
5.4 นักเรี ยนที4มีพฤติกรรมรักษาสาธารณสมบัติตลอดภาคเรี ยน จะได้รับคูปองเพื4อใช้จบั
ฉลากของรางวัลต่อไป
5.5 ยุวบรรณารักษ์สรุ ปผลการดําเนินกิจกรรมเป็ นรายเดือน
6. งบประมาณทีใM ช้
7. แนวคิด / นวัตกรรมทีนM ํามาใช้
ยึดตามแนวคิดที4ท่านพระธรรมปิ ฎก (ปยุตโต.อ.ป) วิธีสร้างวินยั ในตนเอง ดังนี@ ได้กล่าวถึง
“การจะให้เกิดพฤติกรรมที4พึงประสงค์ให้ยงั4 ยืนเคยชิน ย่อมมาจากจิตใจที4มีความพึงพอใจ มี
ความสุ ขในการทําพฤติกรรมนั@น เมื4อเกิดปั ญญาเรี ยนรู ้ เกิดความรู ้ความเข้าใจ มองเห็นคุณค่า และ
ประโยชน์ของการกระทํานั@น จะเป็ นวิธีสร้างวินยั ความรับผิดชอบในตนเอง เป็ นการจัดสรรโอกาส ทํา
ให้ชีวติ และสังคมเป็ นระเบียบเป็ นโอกาสแก่การพัฒนามนุษย์”
8. ความเชืM อมโยงสู่ วนิ ัยเป้ าหมาย
เพื4อให้นกั เรี ยนทุกคนมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือดูแลสาธารณสมบัติ
9. วิธีการวัดและประเมินผล
แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าใช้หอ้ งสมุด
10. นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงาน
11. ครู ประจําชัLน / ครู ทปีM รึกษาโครงงาน
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ตัวอย่ างโครงงานความรับผิดชอบต่ อตนเอง
ด้ านการตรงต่ อเวลา
1. ชืM อโครงงาน
หน้าเสาธง ตรงเวลา เคารพธงชาติ
2. ความสํ าคัญของปัญหา
การที4คนเราจะเริ4 มพัฒนาตนเอง สิ4 งที4สาํ คัญมากในการเริ4 มต้นคือ การเป็ นคนตรงต่อเวลา การ
ตรงต่อเวลานั@นเป็ นสิ4 งสําคัญ ยิง4 ไม่วา่ จะอยูใ่ นการเรี ยน การทํางาน ยิง4 ในวงธุรกิจใหญ่ ๆ เรื4 องเวลา
ยิง4 สําคัญมาก เพราะหากผิดเวลาอาจทําให้เกิดความเสี ยหายด้านธุรกิจเป็ นอย่างมาก การตรงต่อเวลา
จึงเป็ นเครื4 องหมายอย่างหนึ4งของคนที4มีความรับผิดชอบคนที4จะประสบความสําเร็ จได้อย่างแรกที4ควร
จะยึดถือเป็ นสิ4 งสําคัญ คือ การเป็ นคนตรงต่อเวลา
ในการเริ4 มต้นมาโรงเรี ยนของนักเรี ยนในแต่ละวันนั@น สิ4 งที4สาํ คัญเป็ นอย่างมากอีกอย่างหนึ4ง
คือ การมาเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าของทุกวัน เพือ4 แสดงถึงการมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และเพื4อรับฟังการประชาสัมพันธ์ช@ ีแจงสิ4 งต่าง ๆ ที4ทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้กบั นักเรี ยนทราบ
เพื4อผลประโยชน์ของตัวนักเรี ยนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื4อแก้ปัญหานักเรี ยนมาไม่ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า
4. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั@นมัธยมศึกษาปี ที4 2 ร้อยละ 100 มาเข้าแถวเคารพธงชาติ
5. แผนการดําเนินโครงงาน
5.1 ประชุมเพื4อเตรี ยมความพร้อมในการจัดทําโครงงาน
5.2 ระดมสมอง ระดมความคิด และร่ วมกันแก้ปัญหา โดย
5.2.1 ให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการมาสาย ไม่ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติ
ในตอนเช้า
5.2.2 ร่ วมกันปฏิบตั ิตามแนวทางที4ทุกคนในห้องช่วยกันคิด
5.2.3 แต่งตั@งผูร้ ับผิดชอบ เช็คชื4อผูม้ าเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าทุกวัน
5.2.4 ระดมความคิดเพื4อหานวัตกรรม / วิธีการแก้ปัญหา
6. งบประมาณทีใM ช้
7. แนวคิด / นวัตกรรมทีนM ํามาใช้
สร้างความตระหนัก แรงจูงใจ สอดแทรกกิจกรรมที4จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และการ
ยกย่องเชิดชูบุคคลตัวอย่าง
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8. ความเชืM อมโยงสู่ วนิ ัยเป้ าหมาย
เพื4อให้นกั เรี ยนชั@นมัธยมศึกษาปี ที4 2 ทุกคนมีวนิ ยั ในการตรงต่อเวลา
9. วิธีการวัดและประเมินผล
แบบบันทึกการมาเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรี ยนชั@นมัธยมศึกษาปี ที4 2
10. นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงาน
11. ครู ประจําชัLน / ครู ทปีM รึกษาโครงงาน
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ตัวอย่ างกิจกรรมการจัดบรรยากาศและสิM งแวดล้ อมในโรงเรียนให้ เอือL ต่ อ
การเสริมสร้ างวินัยนักเรียน
1. ชืM อกิจกรรม
สนามกีฬาดี บริ เวณสวย ด้วยนักเรี ยนดีมีความรับผิดชอบ
2. ความสํ าคัญของปัญหา
ปั ญหาขยะบริ เวณโรงเรี ยน ส่ วนใหญ่เกิดจากนักเรี ยนไม่นาํ ขยะของตนเองไปทิ@งลงถังขยะให้
เรี ยบร้อย เมื4อนักเรี ยนคนอื4นมานัง4 โต๊ะเก้าอี@ หรื อใช้สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามวอลเล่ยบ์ อล สนาม
หญ้า ต่อจากนักเรี ยนกลุ่มเดิม จึงไม่อยากนําขยะเหล่านั@นไปทิ@งเพราะคิดว่าไม่ใช่ของตน จึงทําให้ขยะ
เหล่านั@นเพิ4มมากขึ@นในบริ เวณม้าหิ นอ่อน สนามหญ้าฟุตบอล สนามกีฬาต่าง ๆ หรื อสถานที4ต่าง ๆ ใน
โรงเรี ยน ขยะเหล่านี@มาจากถุงพลาสติก ถุงขนมต่าง ๆ ตลอดจนขยะที4เกิดจากการทํางานของนักเรี ยน
ไม่วา่ จะเป็ นกระดาษขาว กระดาษสี หรื อเศษกระดาษที4นกั เรี ยนใช้แล้ว
ปั ญหาเหล่านี@เกิดขึ@นจริ งกับบริ เวณต่าง ๆ ของโรงเรี ยน โรงเรี ยนทรัพย์ทวีจึงได้เล็งเห็น
ความสําคัญของปั ญหาขยะเหล่านี@ เพื4อจะทําให้บริ เวณในโรงเรี ยนสะอาด เรี ยบร้อย และที4สาํ คัญมาก
ไปกว่านั@นคือความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมของนักเรี ยนที4ตอ้ งการสร้างและปลูกฝังให้เกิดขึ@นกับนักเรี ยน
คณะผูด้ าํ เนินการจึงหวังเป็ นอย่างยิง4 ว่า เมื4อนักเรี ยนมีความรับผิดชอบในโรงเรี ยนแล้วจะช่วยให้นกั เรี ยน
มีความรับผิดชอบในสังคมนอกโรงเรี ยนหรื อในชีวติ ประจําวันได้อีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื4อแก้ปัญหานักเรี ยนไม่รักษาความสะอาดและไม่รักษาสมบัติของส่ วนรวม
4. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรี ยนชั@นมัธยมศึกษาปี ที4 1- 3 ทุกคน รักษาความสะอาดบริ เวณภายในโรงเรี ยนและรักษา
สมบัติของส่ วนรวม
5. แผนการดําเนินงาน
1. ประชุมฝ่ ายบริ หารและคณะครู ที4รับผิดชอบ ปรึ กษาหารื อเกี4ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา
2. วิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสี ยของการดําเนินการที4วางแผน
3. ระดมสมอง และร่ วมกันแก้ปัญหา ดังนี@
- การเตรี ยมสถานที4 สนามกีฬา นักเรี ยนดีมีความรับผิดชอบ ทําความสะอาดสนามกีฬา
พื@น บริ เวณโรงเรี ยน พื@น โต๊ะเก้าอี@มา้ หิ นอ่อน เพิ4มถังขยะ โดยแยกประเภทขยะ ฯลฯ
- การแบ่งหน้าที4ความรับผิดชอบบริ เวณต่าง ๆ ในการดูแลสอดส่ อง และสังเกตพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้สนาม หรื อบริ เวณนัง4 เล่นของโรงเรี ยน
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- การสร้างข้อตกลงระหว่างการใช้สถานที4 ร่ วมกับนักเรี ยน โดยถ้าบริ เวณไหนสะอาดขึ@น
ไม่มีขยะต่าง ๆ ทางโรงเรี ยนจะมีรางวัล กล่าวชื4นชม เป็ นแบบอย่างที4ดี
- สรุ ปผลและรายงานผลการดําเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั@ง
6. งบประมาณทีใM ช้
7. แนวคิด / ทีนM ํามาใช้ นวัตกรรม
การเสริ มสร้างความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนโดยใช้แรงจูงใจ
8. ความเชืM อมโยงสู่ วนิ ัยเป้ าหมาย
เพื4อให้นกั เรี ยนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม
9. วิธีการวัดและประเมินผล
1. แบบบันทึกการตรวจความสะอาด
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สนามกีฬา บริ เวณพื@นที4พกั ผ่อนในโรงเรี ยน
10. ครู ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
11. นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงาน
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วิธีดาํ เนินการ
วิธีดาํ เนินการประเมินกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนทรัพย์ทวี ใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2554 : 83) ดังต่อไปนี@
0.00 - 49.99
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
ระดับคุณภาพ ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
ระดับคุณภาพ พอใช้
75.00 - 89.99
ระดับคุณภาพ ดี
90.00 ขึ@นไป
ระดับคุณภาพ ดีมาก
รายละเอียดของการดําเนินการกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา ดังตารางที4 1
ตารางทีM 1 การดําเนินการกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
วิธีดาํ เนินการ/
ประเมินผล
กระบวนการ
วิธีการพัฒนา
การดําเนินการ
การพัฒนาขัLนศีล 1. กิจกรรมทักทายไหว้ 1. นักเรี ยนแสดงความ
เคารพ ครู พ่อแม่หรื อ
กิจกรรมประจําวัน สวย รวยยิม@ นักเรี ยน
แสดงความเคารพ ครู
ผูป้ กครองและผูใ้ หญ่
พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง โดยการยิม@ ไหว้และ
และผูใ้ หญ่โดยการยิม@
กล่าวคําทักทายทุกครั@ง
ไหว้และกล่าวคําทักทาย เมื4อเจอกัน
ทุกครั@งเมื4อเจอกัน
2. นักเรี ยนมีความ
2. กิจกรรมจิตอาสา
รับผิดชอบในทําความ
ประจําวัน นักเรี ยนทํา ห้องเรี ยนหรื อบริ เวณที4
ความสะอาดห้องเรี ยน อาสารับผิดชอบทุกวัน
หรื อบริ เวณที4อาสา
รับผิดชอบทุกวัน

หมายเหตุ
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/14 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
0.00 - 49.99
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99
หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป
หมายถึง ดีมาก

372

ตารางทีM 1 (ต่อ)
กระบวนการ
การพัฒนาขัLนศีล
กิจกรรมประจําวัน
(ต่อ)

วิธีดาํ เนินการ/
วิธีการพัฒนา
3. กิจกรรมฝึ กระเบียบ
วินยั ให้นกั เรี ยนฝึ ก
ระเบียบวินยั ในขณะที4
กําลังทํากิจกรรม เช่น
นักเรี ยนเดินเป็ นแถวไป
ทํากิจกรรมหน้าเสาธง
เดินเป็ นแถวเข้าห้องเรี ยน
หลังทํากิจกรรมหน้าเสา
ธงเสร็ จ เดินเป็ นแถวไป
โรงอาหาร เดินเป็ นแถว
กลับบ้าน
4. กิจกรรมประจําวัน
หน้าเสาธง นักเรี ยนทํา
กิจกรรมประจําวันหน้า
เสาธง กิจกรรมสภา
นักเรี ยน
5. กิจกรรมชื4นชมคนทํา
ดี กล่าวชื4นชมนักเรี ยนที4
ทําความดีในแต่ละวัน
ต่อหน้าเพื4อนๆ นักเรี ยน
6. กิจกรรมของหายแล้ว
ได้คืน นําวัตถุหรื อ
สิ4 งของที4นกั เรี ยนเก็บได้
และนํามาแจ้งครู มา
ประกาศหาเจ้าของ
7. กิจกรรมสมาทานศีล
และรักษาศีล

ประเมินผล
การดําเนินการ
3. นักเรี ยนเข้าแถวและ
เดินอย่างมีระเบียบวินยั
ในขณะที4กาํ ลังทํา
กิจกรรม เช่น นักเรี ยน
เดินเป็ นแถวไปทํา
กิจกรรมหน้าเสาธงเดิน
เป็ นแถวเข้าห้องเรี ยน
หลังทํากิจกรรมหน้าเสา
ธงเสร็ จ เดินเป็ นแถวไป
โรงอาหารรับประทาน
อาหารกลางวัน เดินเป็ น
แถวกลับบ้าน
4. นักเรี ยนทํากิจกรรม
ประจําวันหน้าเสาธง
กิจกรรมสภานักเรี ยน
5. ครู เวรหรื อประธาน
นักเรี ยนกล่าวชื4นชม
นักเรี ยนที4ทาํ ความดีใน
แต่ละวันต่อหน้าเพื4อนๆ
นักเรี ยน
6. นักเรี ยนนําวัตถุหรื อ
สิ4 งของที4เก็บได้มาแจ้ง
ครู ประกาศหาเจ้าของ
7. นักเรี ยนสามารถ
กล่าวคําสมาทานศีล
และปฏิบตั ิตามศีล 5

หมายเหตุ
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/14 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
0.00 - 49.99
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99
หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป
หมายถึง ดีมาก
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ตารางทีM 1 (ต่อ)
กระบวนการ
การพัฒนาขัLนศีล
กิจกรรมประจําวัน
(ต่อ)

วิธีดาํ เนินการ/
วิธีการพัฒนา
8. กิจกรรมสหกรณ์และ
ออมทรัพย์ในชั@นเรี ยน
นักเรี ยนได้ฝึกการจัดทํา
บันทึกรายรับต่าง ๆ
และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ออมทรัพย์กบั ครู ประจํา
ชั@นทุกวัน
9. กิจกรรมเข้าแถวรับ
อาหารและเข้าแถวซื@ อ
ของ การให้นกั เรี ยนเข้า
แถวตามลําดับก่อน-หลัง
ในการรับอาหารกลางวัน
ตลอดจนการซื@ อของใน
ร้านค้าหรื อในร้าน
สหกรณ์ในโรงเรี ยน
10. กิจกรรมพี4บริ การ
น้อง นักเรี ยนรุ่ นพี4หรื อ
นักเรี ยนชั@นที4สูงกว่าอาสา
บริ การตักข้าว ตักอาหาร
หรื อแจกสิ4 งของให้กบั
นักเรี ยนรุ่ นน้องหรื อชั@น
ที4ต4าํ กว่า
11. กิจกรรมพิจารณา
อาหาร นักเรี ยนกล่าวคํา
พิจารณาอาหารพร้อมกัน
ทุกครั@งก่อนที4จะทาน
อาหารกลางวัน

ประเมินผล
การดําเนินการ
8. นักเรี ยนจัดทําบันทึก
รายรับต่าง ๆ และมีการ
ออมทรัพย์กบั ครู ประจํา
ชั@นทุกวัน
9. นักเรี ยนเข้าแถว
ตามลําดับก่อน-หลังใน
การรับอาหารกลางวัน
ตลอดจนการซื@ อของใน
ร้านค้าหรื อในร้าน
สหกรณ์โรงเรี ยน
10. นักเรี ยนรุ่ นพี4หรื อ
นักเรี ยนชั@นที4สูงกว่ามี
จิตอาสาบริ การตักข้าว
ตักอาหาร หรื อแจก
สิ4 งของให้กบั นักเรี ยน
รุ่ นน้องหรื อชั@นที4ต4าํ กว่า
11. นักเรี ยนกล่าวคํา
พิจารณาอาหารพร้อม ๆ
กันทุกครั@ง ก่อนที4จะ
รับประทานอาหาร
กลางวัน

หมายเหตุ
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/14 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
0.00 - 49.99
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99
หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป
หมายถึง ดีมาก
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ตารางทีM (ต่อ) 1
กระบวนการ
การพัฒนาขัLนศีล
กิจกรรมประจําวัน
(ต่อ)

วิธีดาํ เนินการ/
วิธีการพัฒนา
12. กิจกรรมล้างจาน
และทําความสะอาดโรง
อาหาร การให้นกั เรี ยน
ล้างจานหรื อชามที4ใส่
อาหารรับประทานด้วย
ตนเอง และทําความ
สะอาดบริ เวณห้องครัว
และโรงอาหาร
13. กิจกรรมบันทึกความ
ดี การให้นกั เรี ยนเขียน
ความดีที4ได้กระทําในแต่
ละวัน ทั@งขณะอยูท่ ี4บา้ น
และขณะที4อยูใ่ นโรงเรี ยน
14. กิจกรรมเข้าแถวก่อน
กลับบ้าน นักเรี ยนทุกชั@น
เข้าแถวรวมกันทํา
กิจกรรมไหว้พระสวด
มนต์ก่อนกลับบ้านเป็ น
ประจําทุกวัน

ประเมินผล
การดําเนินการ
12. นักเรี ยนล้างจาน
หรื อชามที4ใส่ อาหาร
ของตนเอง และทําความ
สะอาดบริ เวณห้องครัว
และโรงอาหารเมื4อ
รับประทาน อาหาร
เสร็ จแล้ว
13. นักเรี ยนเขียนความดี
ที4ได้กระทําในแต่ละวัน
ทั@งขณะอยูท่ ี4บา้ นและ
ขณะที4อยูใ่ นโรงเรี ยน
14. นักเรี ยนทุกชั@น มี
การเข้าแถวรวมกันทํา
กิจกรรมไหว้พระสวด
มนต์ก่อนกลับบ้านเป็ น
ประจําทุกวัน

หมายเหตุ
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/14 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
0.00 - 49.99
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99
หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป
หมายถึง ดีมาก
1. นักเรี ยนทุกชั@นฝึ ก
การประเมินคิดเป็ น
การพัฒนาขัLนสมาธิ 1. กิจกรรมฝึ กสมาธิ
ร้อยละของจํานวนข้อที4
กิจกรรมประจําวัน ก่อนเรี ยน นักเรี ยนทุก สมาธิช่วงเวลาสั@น ๆ
ชั@นฝึ กสมาธิช่วงเวลา
ประมาณ 3-5 นาที ก่อน เป็ นไปตามเกณฑ์การ
สั@น ๆ ประมาณ 3-5
การเรี ยนภาคเช้าทุก ๆ พิจารณา (x) ต่อจํานวน
นาที ก่อนการเรี ยนภาค วัน หรื อให้ฝึกสมาธิ
ข้อที4พิจารณา
เช้าทุก ๆ วัน หรื อให้ฝึก ก่อนเรี ยนทุก ๆ ชัว4 โมง (x x100)/5 แล้วนําไป
สมาธิก่อนเรี ยนทุก ๆ
เทียบเกณฑ์คุณภาพ
ชัว4 โมง
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ตารางทีM 1 (ต่อ)
วิธีดาํ เนินการ/
วิธีการพัฒนา
การพัฒนาขัLนสมาธิ 2. กิจกรรมสติมาปั ญญา
กิจกรรมประจําวัน เกิด นักเรี ยนท่องบท
สู ตรคูณหรื อบท
(ต่อ)
อาขยานต่าง ๆ เพื4อ
เตรี ยมความพร้อมก่อน
เรี ยน หรื อให้ฝึกร่ วมกับ
กิจกรรมอื4น ๆ เช่น การ
เดินเป็ นแถว เป็ นต้น
3. กิจกรรมสมาธิผา่ น
บทเพลง นักเรี ยนฝึ ก
สมาธิโดยการเปิ ดเพลง
ประกอบเบา ๆ
4. กิจกรรมไหว้พระ
สวดมนต์ประจําวัน
นักเรี ยนไหว้พระสวด
มนต์ แผ่เมตตาในตอน
เช้าและตอนเย็นก่อน
กลับบ้านทุกวัน
5. กิจกรรมรู ้สึกตัวทุก
ชัว4 โมง กระตุน้ ให้
นักเรี ยนรู ้สึกตัวก่อนทํา
กิจกรรมหรื อก่อนเรี ยน
ทุกครั@ง โดยการระลึก
ในใจ เช่น ระลึกว่าเรา
จะตั@งใจทํากิจกรรมด้วย
ความเคารพ
กระบวนการ

ประเมินผล
การดําเนินการ
2. นักเรี ยนท่องบทสู ตร
คูณหรื อบทอาขยาน
ต่าง ๆ เพื4อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนเรี ยน หรื อให้
ฝึ กร่ วมกับกิจกรรมอื4นๆ
เช่น การเดินเป็ นแถวไป
เคารพธงชาติ การเดิน
เป็ นแถวไปโรงอาหาร
การเดินเป็ นแถวกลับ
บ้าน เป็ นต้น
3. นักเรี ยนฝึ กสมาธิโดย
การเปิ ดเพลงประกอบ
เบา ๆ
4. นักเรี ยนไหว้พระสวด
มนต์ แผ่เมตตา ในตอน
เช้าและตอนเย็นก่อน
กลับบ้านทุกวัน
5. การกระตุน้ ให้
นักเรี ยนรู ้สึกตัวก่อนทํา
กิจกรรมหรื อก่อนเรี ยน
ทุกครั@ง โดยการระลึก
ในใจ เช่น ระลึกว่า เรา
จะตั@งใจทํากิจกรรมด้วย
ความเคารพ

หมายเหตุ
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/5 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
0.00 - 49.99
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99
หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป
หมายถึง ดีมาก
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ตารางทีM 1 (ต่อ)
วิธีดาํ เนินการ/
วิธีการพัฒนา
การพัฒนาขัLนสมาธิ 1. กิจกรรมสวดมนต์
แปล โรงเรี ยนจัด
กิจกรรมประจํา
กิจกรรมไหว้พระสวด
สัปดาห์
มนต์ในชัว4 โมงสุ ดท้าย
ของเย็นวันศุกร์
2. กิจกรรมฝึ กสมาธิผา่ น
กิจกรรม โรงเรี ยนจัด
กิจกรรมชุมนุมหรื อ
ชมรมตามความต้องการ
ความถนัด หรื อความ
สนใจของนักเรี ยน เช่น
งานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา เพื4อเป็ นการฝึ ก
สมาธิโดยการทํา
กิจกรรมนั@น ๆ
กระบวนการ

ประเมินผล
การดําเนินการ
1. นักเรี ยนทุกชั@นทํา
กิจกรรมไว้พระสวด
มนต์แปล ในชัว4 โมง
สุ ดท้ายของวันศุกร์ ทุก
สัปดาห์
2. โรงเรี ยนจัดกิจกรรม
ชุมนุมหรื อชมรมศิลปะ
ดนตรี และกีฬา เป็ นต้น
ตามความต้องการ ความ
ถนัด หรื อความสนใจ
ของนักเรี ยน เพื4อเป็ น
การฝึ กสมาธิโดยการทํา
กิจกรรมนั@น ๆ

หมายเหตุ
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/2 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
0.00 - 49.99
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99
หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป
หมายถึง ดีมาก
1. โรงเรี ยนจัดกิจกรรม การประเมินคิดเป็ น
การพัฒนาขัLนสมาธิ 1. กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม การนํา
เข้าค่ายคุณธรรม อย่าง ร้อยละของจํานวนข้อที4
กิจกรรมเสริ ม
นักเรี ยนทุกชั@นไปเข้า
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั@ง เป็ นไปตามเกณฑ์การ
ค่ายคุณธรรม อย่างน้อย
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ภาคเรี ยนละ 1 ครั@ง
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/1 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ
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ตารางทีM 1 (ต่อ)
วิธีดาํ เนินการ/
ประเมินผล
วิธีการพัฒนา
การดําเนินการ
การพัฒนาขัLนปัญญา 1. กิจกรรมรักการอ่าน / 1. นักเรี ยนจัดทําบันทึก
บันทึกการอ่าน ครู ประจํา การอ่าน เรื4 องที4ครู
กิจกรรมประจํา
ชั@นหรื อครู ประจําวิชา มอบหมายให้ศึกษา
สัปดาห์
มอบหมายให้นกั เรี ยน ค้นคว้าหรื อเรื4 องที4
ศึกษาค้นคว้าเรื4 องที4
นักเรี ยนสนใจ
นักเรี ยนสนใจหรื ออ่าน 2. สภานักเรี ยน วาง
หนังสื อแล้วบันทึกความรู ้ แผนการดําเนินการจัด
ที4ได้จากการอ่านทุกครั@ง กิจกรรมต่าง ๆ ทั@ง
2. กิจกรรมสภานักเรี ยน ภายในและภายนอก
ครู มอบหมายให้นกั เรี ยน โรงเรี ยน หรื อให้
วางแผนดําเนินการจัด นักเรี ยนช่วยกันหาแนว
กิจกรรมต่าง ๆ ทั@งภายใน ทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
ภายนอกโรงเรี ยนหรื อให้
นักเรี ยนช่วยกันหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
กระบวนการ

การพัฒนาขัLนปัญญา 1. กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมให้นกั เรี ยน
กิจกรรมเสริ ม
จัดทําโครงงานเกี4ยวกับ
คุณธรรมโดยมีครู ประจํา
ชั@นคอยดูแลให้คาํ แนะนํา
2. กิจกรรมฟังธรรมตาม
กาล โรงเรี ยนนิมนต์
พระมาอบรมนักเรี ยนที4
โรงเรี ยนเป็ นครั@งคราว

1. นักเรี ยนสามารถ
ดําเนินการจัดทํา
โครงงานเกี4ยวกับ
คุณธรรม โดยมีครู
ประจําชั@นคอยดูแลให้
คําแนะนํา
2. โรงเรี ยนนิมนต์พระ
มาให้การอบรมนักเรี ยน
ที4โรงเรี ยนเป็ นครั@งคราว

หมายเหตุ
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา
(x x100)/2 แล้วนําไป
เทียบเกณฑ์คุณภาพ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
0.00 - 49.99
หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
50.00 - 59.99
หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99
หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99
หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป
หมายถึง ดีมาก
การประเมินคิดเป็ น
ร้อยละของจํานวนข้อที4
เป็ นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณา (x) ต่อจํานวน
ข้อที4พิจารณา (x x100)/2
แล้วนําไปเทียบเกณฑ์
คุณภาพ
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แบบประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมตามหลักไตรสิ กขา
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ ทวี
การพัฒนาขัLนศีล กิจกรรมประจําวัน
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา
1. กิจกรรมทักทายไหว้สวย รวยยิม@
นักเรี ยนแสดงความเคารพ ครู พ่อแม่
หรื อผูป้ กครองและผูใ้ หญ่โดยการยิม@
ไหว้และกล่าวคําทักทายทุกครั@งเมื4อ
เจอกัน
2. กิจกรรมจิตอาสาประจําวันนักเรี ยน
ทําความสะอาดห้องเรี ยนหรื อบริ เวณ
ที4อาสารับผิดชอบทุกวัน
3. กิจกรรมฝึ กระเบียบวินยั ให้นกั เรี ยน
ฝึ กระเบียบวินยั ในขณะที4กาํ ลังทํา
กิจกรรม เช่น นักเรี ยนเดินเป็ นแถวไป
ทํากิจกรรมหน้าเสาธง เดินเป็ นแถวเข้า
ห้องเรี ยนหลังทํากิจกรรมหน้าเสาธง
เสร็ จ เดินเป็ นแถวไปโรงอาหาร เดิน
เป็ นแถวกลับบ้าน
4. กิจกรรมประจําวันหน้าเสาธง
นักเรี ยนทํากิจกรรมประจําวันหน้า
เสาธง กิจกรรมสภานักเรี ยน
5. กิจกรรมชื4นชมคนทําดี กล่าวชื4นชม
นักเรี ยนที4ทาํ ความดีในแต่ละวันต่อ
หน้าเพื4อน ๆ นักเรี ยน

บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ
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การพัฒนาขัLนศีล กิจกรรมประจําวัน(ต่อ)
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา
6. กิจกรรมของหายแล้วได้คืน นําวัตถุ
หรื อสิ4 งของที4นกั เรี ยนเก็บได้ และ
นํามาแจ้งครู มาประกาศหาเจ้าของ
7. กิจกรรมสมาทานศีลและรักษาศีล
การกล่าวคําสมาทานศีล 5
8. กิจกรรมสหกรณ์และออมทรัพย์ใน
ชั@นเรี ยน นักเรี ยนได้ฝึกการทําบันทึก
รายรับต่าง ๆ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ออมทรัพย์กบั ครู ประจําชั@นทุกวัน
9. กิจกรรมเข้าแถวรับอาหารและเข้า
แถวซื@ อของ การให้นกั เรี ยนเข้าแถว
ตามลําดับก่อน-หลังในการรับอาหาร
กลางวันตลอดจนการซื@ อของในร้านค้า
หรื อในร้านสหกรณ์ในโรงเรี ยน
10. กิจกรรมพี4บริ การน้อง นักเรี ยนรุ่ น
พี4หรื อนักเรี ยนชั@นที4สูงกว่าอาสาบริ การ
ตักข้าว ตักอาหาร หรื อแจกสิ4 งของ
ให้กบั นักเรี ยนรุ่ นน้องหรื อชั@นที4ต4าํ กว่า
11. กิจกรรมพิจารณาอาหาร นักเรี ยน
กล่าวคําพิจารณาอาหารพร้อมกันทุก
ครั@งก่อนที4จะทานอาหารกลางวัน
12. กิจกรรมล้างจานและทําความ
สะอาดโรงอาหาร การให้นกั เรี ยนล้าง
จานหรื อชามที4ใส่ อาหารรับประทาน
ด้วยตนเอง และทําความสะอาด
บริ เวณห้องครัวและโรงอาหาร

บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ
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การพัฒนาขัLนศีล กิจกรรมประจําวัน(ต่อ)
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา

บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ

13. กิจกรรมบันทึกความดี การให้
นักเรี ยนเขียนความดีที4ได้กระทําในแต่
ละวัน ทั@งขณะอยูท่ ี4บา้ นและขณะที4อยู่
ในโรงเรี ยน
14. กิจกรรมเข้าแถวก่อนกลับบ้าน
นักเรี ยนทุกชั@นเข้าแถวรวมกันทํา
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนกลับ
บ้านเป็ นประจําทุกวัน
หมายเหตุ

√

= มีเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x = ไม่มีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา

สรุปผลการประเมินการพัฒนาขัLนศีล กิจกรรมประจําวัน จํานวน..........ข้อ คิดเป็ นร้อยละของจํานวน
ข้อที4เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (x) ต่อจํานวนข้อที4พิจารณา (x x100)/14 เท่ากับ...........
ระดับคุณภาพ 0.00 - 49.99 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง 50.00 - 59.99 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99 หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99 หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป หมายถึง ดีมาก
ข้อมูลหลักฐานการตรวจเยีย4 ม และแหล่งข้อมูลที4ได้จากการศึกษาเอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์ รวมทั@ง
ข้อสังเกตเพิ4มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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การพัฒนาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจําวัน
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา
1. กิจกรรมฝึ กสมาธิก่อนเรี ยนนักเรี ยน
ทุกชั@นฝึ กสมาธิช่วงเวลาสั@น ๆ
ประมาณ 3-5 นาที ก่อนการเรี ยนภาค
เช้าทุก ๆ วัน หรื อให้ฝึกสมาธิก่อน
เรี ยนทุก ๆ ชัว4 โมง
2. กิจกรรมสติมาปั ญญาเกิด นักเรี ยน
ท่องบทสู ตรคูณหรื อบทอาขยาน
ต่าง ๆ เพื4อเตรี ยมความพร้อมก่อน
เรี ยน หรื อให้ฝึกร่ วมกับกิจกรรมอื4น ๆ
เช่น การเดินเป็ นแถว เป็ นต้น
3. กิจกรรมสมาธิผา่ นบทเพลงนักเรี ยน
ฝึ กสมาธิโดยการเปิ ดเพลงประกอบ
เบา ๆ
4. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
ประจําวัน นักเรี ยนไหว้พระสวดมนต์
แผ่เมตตาในตอนเช้าและตอนเย็นก่อน
กลับบ้านทุกวัน
5. กิจกรรมรู ้สึกตัวทุกชัว4 โมง กระตุน้
ให้นกั เรี ยนรู ้สึกตัวก่อนทํากิจกรรม
หรื อก่อนเรี ยนทุกครั@ง โดยการระลึก
ในใจ เช่น ระลึกว่าเราจะตั@งใจทํา
กิจกรรมด้วยความเคารพ

บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ
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หมายเหตุ

√

= มีเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x = ไม่มีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา

สรุปผลการประเมินการพัฒนาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจําวัน จํานวน..........ข้อ คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนข้อที4เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (x) ต่อจํานวนข้อที4พิจารณา (x x100)/5 เท่ากับ...........
ระดับคุณภาพ 0.00 - 49.99 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง 50.00 - 59.99 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99 หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99 หมายถึง ดี
90.00 ขึ@นไป หมายถึง ดีมาก
ข้อมูลหลักฐานการตรวจเยีย4 ม และแหล่งข้อมูลที4ได้จากการศึกษาเอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์ รวมทั@ง
ข้อสังเกตเพิ4มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

การพัฒนาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจําสัปดาห์
บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ
1. กิจกรรมสวดมนต์แปล โรงเรี ยนจัด
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ในชัว4 โมง
สุ ดท้ายของเย็นวันศุกร์
2. กิจกรรมฝึ กสมาธิผา่ นกิจกรรม
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมชุมนุมหรื อชมรม
ตามความต้องการ ความถนัด หรื อ
ความสนใจของนักเรี ยน เช่น งาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื4อเป็ นการฝึ ก
สมาธิโดยการทํากิจกรรมนั@น ๆ
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หมายเหตุ

√

= มีเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x = ไม่มีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา

สรุปผลการประเมินการพัฒนาขัLนสมาธิ กิจกรรมประจําสัปดาห์ จํานวน..........ข้อ คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนข้อที4เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (x) ต่อจํานวนข้อที4พิจารณา (x x100)/2 เท่ากับ...........
ระดับคุณภาพ 0.00 - 49.99 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง 50.00 - 59.99 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99 หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99 หมายถึง
90.00 ขึ@นไป หมายถึง ดีมาก
ข้อมูลหลักฐานการตรวจเยีย4 ม และแหล่งข้อมูลที4ได้จากการศึกษาเอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์ รวมทั@ง
ข้อสังเกตเพิ4มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
การพัฒนาขัLนสมาธิ กิจกรรมเสริ ม
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา

บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ

1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม การนํา
นักเรี ยนทุกชั@นไปเข้าค่ายคุณธรรม
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั@ง
หมายเหตุ √ = มีเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x = ไม่มีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
สรุปผลการประเมินการพัฒนาขัLนสมาธิ กิจกรรมเสริ ม จํานวน..........ข้อ คิดเป็ นร้อยละของจํานวนข้อ
ที4เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (x) ต่อจํานวนข้อที4พิจารณา (x x100)/1 เท่ากับ...........
ระดับคุณภาพ 0.00 - 49.99 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง 50.00 - 59.99 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99 หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99 หมายถึง
90.00 ขึ@นไป หมายถึง ดีมาก
ข้อมูลหลักฐานการตรวจเยีย4 ม และแหล่งข้อมูลที4ได้จากการศึกษาเอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์ รวมทั@ง
ข้อสังเกตเพิ4มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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การพัฒนาขัLนปัญญา กิจกรรมประจําสัปดาห์
บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ
1. กิจกรรมรักการอ่าน/ บันทึกการอ่าน /
ครู ประจํา ชั@นหรื อครู ประจํา วิชา
มอบหมายให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าเรื4 อง
ที4นกั เรี ยนสนใจหรื ออ่านหนังสื อแล้ว
บันทึกความรู ้ที4ได้จากการอ่านทุกครั@ง
2. กิจกรรมสภานักเรี ยน ครู มอบหมาย
ให้นกั เรี ยนวางแผนดําเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั@งภายในภายนอก
โรงเรี ยนหรื อให้นกั เรี ยนช่วยกันหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
หมายเหตุ √ = มีเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x = ไม่มีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
สรุปผลการประเมินการพัฒนาขัLนปัญญา กิจกรรมประจําสัปดาห์ จํานวน..........ข้อ คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนข้อที4เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (x) ต่อจํานวนข้อที4พิจารณา (x x100)/2 เท่ากับ...........
ระดับคุณภาพ 0.00 - 49.99 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง 50.00 - 59.99 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99 หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99 หมายถึง
90.00 ขึ@นไป หมายถึง ดีมาก
ข้อมูลหลักฐานการตรวจเยีย4 ม และแหล่งข้อมูลที4ได้จากการศึกษาเอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์ รวมทั@ง
ข้อสังเกตเพิ4มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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การพัฒนาขัLนปัญญา กิจกรรมเสริ ม
รายการประเมินเกณฑ์ การพิจารณา

บันทึกข้ อมูลจากการตรวจเยียM มทีเM ป็ นหลักฐาน
หรื อรับรอง สนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์ โดย มี/ไม่ มี
การศึกษาเอกสาร/สั มภาษณ์ /สั งเกต/อืMน ๆ

1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมให้
นักเรี ยนจัดทําโครงงานเกี4ยวกับ
คุณธรรมโดยมีครู ประจํา ชั@นคอยดูแล
ให้คาํ แนะนํา
2. กิจกรรมฟังธรรมตามกาล โรงเรี ยน
นิมนต์พระมาอบรมนักเรี ยนที4
โรงเรี ยนเป็ นครั@งคราว
หมายเหตุ √ = มีเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา x = ไม่มีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
สรุปผลการประเมินการพัฒนาขัLนปัญญา กิจกรรมเสริ ม จํานวน..........ข้อ คิดเป็ นร้อยละของจํานวน
ข้อที4เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณา (x) ต่อจํานวนข้อที4พิจารณา (x x100)/2 เท่ากับ...........
ระดับคุณภาพ 0.00 - 49.99 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง 50.00 - 59.99 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
60.00 - 74.99 หมายถึง พอใช้
75.00 - 89.99 หมายถึง
90.00 ขึ@นไป หมายถึง ดีมาก
ข้อมูลหลักฐานการตรวจเยีย4 ม และแหล่งข้อมูลที4ได้จากการศึกษาเอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์ รวมทั@ง
ข้อสังเกตเพิ4มเติม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างเครืM องมือประเมินการมีวนิ ัย
ด้ านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
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แบบติดตามความก้าวหน้ าโครงการทดลองใช้ รูปแบบ วิธกี ารเสริมสร้ างวินยั
(สําหรับนักเรียน)
ชัLน............................................ โรงเรียนทรัพย์ ทวี ปี การศึกษา........................
1. ชื4อโครงงาน.......................................................................................................................................
2. รายชื4อนักเรี ยนผูร้ ับผิดชอบ
1. ชื4อ................................................ชั@น.............. 2.ชื4อ.................................................ชั@น..............
3. ชื4อ................................................ชั@น.............. 4.ชื4อ.................................................ชั@น..............
5. ชื4อ................................................ชั@น.............. 6.ชื4อ.................................................ชั@น..............
3. ครู ประจําชั@น/ครู ที4ปรึ กษา
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
4. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. กลุ่มเป้าหมาย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. แนวคิด / นวัตกรรมที4นาํ มาใช้
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
รายการกิจกรรม

การดําเนินการ
ดําเนินการแล้ ว
ยังไม่ ได้ ดาํ เนินการ

ผลการดําเนินการ

7. ความก้าวหน้าของการดําเนินการของโครงงานคิดเป็ นร้อยละ...........................................................
8. ในการเข้าร่ วมโครงการครั@งนี@มีปัญหาข้อเสนอแนะ / อุปสรรค เพื4อนําไปสู่ การปรับปรุ งหรื อพัฒนา
โครงการนี@หรื อไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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แบบสังเกต การมีวินยั ในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทวี
ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
(สําหรับครู ประจําชัLน)

คําชีLแจง
1. แบบสังเกตนี@ มีจุดมุ่งหมายเพื4อให้ครู ประเมินนักเรี ยน และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเองในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัด
ระเบียบแถวอย่างยัง4 ยืนต่อไป
2. โปรดพิจารณาแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน ร่ วมกับพฤติกรรมการมีวนิ ยั แต่ละด้าน
แล้วใส่ คะแนน 0 1 2 หรื อ 3 ตามเกณฑ์การให้คะแนนลงในช่องคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนที4ท่าน
สังเกตได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ให้คะแนน 3 หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมนั@นทุกครั@ง หรื อ 90 – 100 %
ให้คะแนน 2 หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมนั@นบ่อยครั@ง หรื อ 60 – 89 %
ให้คะแนน 1 หมายถึง นักเรี ยนปฏิบตั ิพฤติกรรมนั@นเป็ นบางครั@ง หรื อน้อยกว่า 60%
ให้คะแนน 0 หมายถึง นักเรี ยนไม่ได้ปฏิบตั ิพฤติกรรมนั@นเลย หรื อ 0%
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แบบสังเกต พฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้ านการแสดงความเคารพ โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ชั@น................................................................ครั@งที4สงั เกต ¡ ครั@งที4 1 ¡ ครั@งที4 2 วันที4.......................

เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนน
คะแนนรวม 16 - 21 หมายถึง

เข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าว
ขออนุญาตครู ทุกครั@ง

ไหว้ครู และกล่าวสวัสดีเมื4อเจอครู
นอกบริ เวณโรงเรี ยน

ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและ
กลับบ้าน

ไหว้สวย งดงาม ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมไทย
ไหว้ครู กล่าวคําสวัสดี ทั@งเวลามา
และเวลากลับ

ชื4อ-สกุล

เดินผ่านครู เดินค้อมตัวเล็กน้อย
ทุกครั@ง

เลขที4

เดินสวนครู หยุดยืนตัวตรงหรื อ
ไหว้และให้ครู เดินผ่านไปก่อน

พฤติกรรมที4สงั เกต
(ให้คะแนน 0 1 2 หรื อ 3 ในแต่ละพฤติกรรมตามเกณฑ์)
คะแนน
รวม

นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ
อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนรวม 11 - 15 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ
อยูใ่ นระดับดี
คะแนนรวม 5 - 10 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ
อยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนน้อยกว่า 5 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ
อยูใ่ นระดับตํ4า ต้องปรับปรุ ง
การตัดสิ นผ่านเกณฑ์ ว่ามีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองด้านการแสดงความเคารพ คือ ได้
คะแนนตั@งแต่ 5 คะแนนขึ@นไป
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แบบสังเกต พฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้ านความรับผิดชอบ โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ชั@น................................................................ครั@งที4สงั เกต ¡ ครั@งที4 1 ¡ ครั@งที4 2 วันที4.......................

เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนน
คะแนนรวม 19 - 24 หมายถึง

เข้าร่ วมกิจกรรมของ
โรงเรี ยน

ทํางานสําเร็ จลุล่วงได้ตามเวลา

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

ส่ งการบ้านตามเวลาที4กาํ หนด

รักษาสุ ขภาพอนามัยของ
ตนเอง

ชื4อ-สกุล

ร่ วมมือทํางานกลุ่มอย่างเต็มที4

เลขที4

รับผิดชอบต่อหน้าที4ที4ได้รับ
มอบหมาย
ไม่เคยขาดเรี ยน ยกเว้นกรณี
เจ็บป่ วย

พฤติกรรมที4สงั เกต
(ให้คะแนน 0 1 2 หรื อ 3 ในแต่ละพฤติกรรมตามเกณฑ์)
คะแนน
รวม

นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนรวม 13 - 18 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับดี
คะแนนรวม 7 - 12 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนน้อยกว่า 7 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านความรับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับตํ4า ต้องปรับปรุ ง
การตัดสิ นผ่านเกณฑ์ ว่ามีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองด้านความรับผิดชอบ คือ ได้คะแนน
ตั@งแต่ 7 คะแนนขึ@นไป
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แบบสังเกต พฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน ด้ านการจัดระเบียบแถว โรงเรี ยนทรัพย์ทวี
ชั@น................................................................ครั@งที4สงั เกต ¡ ครั@งที4 1 ¡ ครั@งที4 2 วันที4.......................

เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนน
คะแนนรวม 16 - 21 หมายถึง

เรีเดิยนบร้
อย บบ้านเป็ นระเบียบ
แถวกลั
เรี ยบร้อย

ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับ

เดินเป็ นแถวเข้าชั@นเรี ยน/เข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างเป็ นระเบียบ
ไม่พดู คุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถว
หน้าเสาธง

เข้าแถวซื@อของ/รับบริ การ
ตามลําดับ ไม่แซงคิว

ชื4อ-สกุล

เดินเป็ นแถวระเบียบเรี ยบร้อยไป
รับประทานอาหารกลางวัน

เลขที4

เข้าแถว ยืนเรี ยงเป็ นแนวตาม
ลําดับความสู ง

พฤติกรรมที4สงั เกต
(ให้คะแนน 0 1 2 หรื อ 3 ในแต่ละพฤติกรรมตามเกณฑ์)
คะแนน
รวม

นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการจัดระเบียบแถว
อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนรวม 11 - 15 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการจัดระเบียบแถว
อยูใ่ นระดับดี
คะแนนรวม 5 - 10 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการจัดระเบียบแถว
อยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนน้อยกว่า 5 หมายถึง
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการจัดระเบียบแถว
อยูใ่ นระดับตํ4า ต้องปรับปรุ ง
การตัดสิ นผ่านเกณฑ์ ว่ามีพฤติกรรมการมีวนิ ยั ในตนเองด้านการจัดระเบียบแถว คือ ได้
คะแนนตั@งแต่ 5 คะแนนขึ@นไป
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แบบบันทึกการสั งเกต
การเปลียM นแปลงพฤติกรรมด้ านการแสดงความเคารพ โรงเรียนทรัพย์ ทวี
....................................................
ชืM อ - สกุลผู้ถูกสั งเกต............................................................................ชัLน..............................................
ชืM อผู้สังเกต.....................................................................................สั งเกตครัLงที.M .....................................
คําชีLแจง แบบบันทึกการสังเกตนี@ ใช้สงั เกตการณ์เปลี4ยนแปลงพฤติกรรมด้านการแสดงความเคารพ
ของนักเรี ยน ให้ผสู ้ งั เกตทําเครื4 องหมาย ü ลงในช่องการเปลี4ยนแปลงและบันทึกเพิ4มเติม
ในส่ วนที4เกี4ยวข้อง

พฤติกรรมด้านการแสดงความเคารพ

การเปลี4ยนแปลง
ปั ญหา/อุปสรรค/ข้อ
พัฒนา
ไม่
ค้นพบและข้อเสนอแนะ
ดีข@ ึน พัฒนาขึ@น

1. เดินสวนครู หยุดยืนตัวตรงหรื อไหว้และ
ให้ครู เดินผ่านไปก่อน
2. เดินผ่านครู เดินค้อมตัวเล็กน้อยทุกครั@ง
3. ไหว้สวย งดงาม ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
4. ไหว้ครู กล่าวคําสวัสดี ทั@งเวลามาและ
เวลากลับ
5. ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน
6. ไหว้ครู และกล่าวสวัสดีเมื4อเจอครู
นอกบริ เวณโรงเรี ยน
7. เข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้และกล่าว
ขออนุญาตครู ทุกครั@ง

ลงชื4อ.........................................................ผูส้ งั เกต
(.........................................................)
วันที4............./ ............./ .............
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แบบบันทึกการสั งเกต
การเปลียM นแปลงพฤติกรรมด้ านความรับผิดชอบ โรงเรียนทรัพย์ ทวี
....................................................
ชืM อ - สกุลผู้ถูกสั งเกต............................................................................ชัLน..............................................
ชืM อผู้สังเกต.....................................................................................สั งเกตครัLงที.M .....................................
คําชีLแจง แบบบันทึกการสังเกตนี@ ใช้สงั เกตการณ์เปลี4ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักเรี ยน ให้ผสู ้ งั เกตทําเครื4 องหมาย ü ลงในช่องการเปลี4ยนแปลงและบันทึกเพิ4มเติม
ในส่ วนที4เกี4ยวข้อง

พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเปลี4ยนแปลง
ปั ญหา/อุปสรรค/ข้อ
พัฒนา
ไม่
ค้นพบและข้อเสนอแนะ
ดีข@ ึน พัฒนาขึ@น

รับผิดชอบต่อหน้าที4ที4ได้รับมอบหมาย
ไม่เคยขาดเรี ยน ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
ร่ วมมือทํางานกลุ่มอย่างเต็มที4
รักษาสุ ขภาพอนามัยของตนเอง
ส่ งการบ้านตามเวลาที4กาํ หนด
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ทํางานสําเร็ จลุล่วงได้ตามเวลา
เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน

ลงชื4อ.........................................................ผูส้ งั เกต
(.........................................................)
วันที4............./ ............./ .............
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แบบบันทึกการสั งเกต
การเปลียM นแปลงพฤติกรรมด้ านการจัดระเบียบแถว โรงเรียนทรัพย์ ทวี
....................................................
ชืM อ - สกุลผู้ถูกสั งเกต............................................................................ชัLน..............................................
ชืM อผู้สังเกต.....................................................................................สั งเกตครัLงที.M .....................................
คําชีLแจง แบบบันทึกการสังเกตนี@ ใช้สงั เกตการณ์เปลี4ยนแปลงพฤติกรรมด้านการจัดระเบียบแถวของ
นักเรี ยน ให้ผสู ้ งั เกตทําเครื4 องหมาย ü ลงในช่องการเปลี4ยนแปลงและบันทึกเพิ4มเติม
ในส่ วนที4เกี4ยวข้อง

พฤติกรรมด้านการจัดระเบียบแถว

การเปลี4ยนแปลง
ปั ญหา/อุปสรรค/ข้อ
พัฒนา
ไม่
ค้นพบและข้อเสนอแนะ
ดีข@ ึน พัฒนาขึ@น

1. เข้าแถวยืนเรี ยงเป็ นแนวตามลําดับความสู ง
2. เดินเป็ นแถวระเบียบเรี ยบร้อยไป
รับประทานอาหารกลางวัน
3. เข้าแถวซื@ อของ/รับบริ การตามลําดับ
ไม่แซงคิว
4. เดินเป็ นแถวเข้าชั@นเรี ยน/เข้าร่ วมกิจกรรม
อย่างเป็ นระเบียบ
5. ไม่พดู คุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถวหน้าเสาธง
6. ส่ งงานครู ต่อแถวตามลําดับ
7. เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

ลงชื4อ.........................................................ผูส้ งั เกต
(.........................................................)
วันที4............./ ............./ .............
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แบบประเมินพฤติกรรมการมีวินัยสําหรับนักเรียนประเมินตนเอง
ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว โรงเรียนทรัพย์ทวี
(สําหรับนักเรียน)

คําชีLแจง
แบบประเมินนี@ มีจุดมุ่งหมายเพื4อให้นกั เรี ยนประเมินพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดง
ความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
ตอนทีM 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื4อ - สกุล ......................................................................................
2. ชั@น..................................................................................................
ตอนทีM 2 ให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าตรงกับความเป็ นจริ งของนักเรี ยน หรื อความคิดเห็น
ของนักเรี ยนมากน้อยเพียงใด แล้วใส่ เครื4 องหมาย ü ลงในช่องท้ายข้อความนั@น
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แบบประเมินพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
ที4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ข้อความแต่ละข้อตรงกับความรู ้สึก หรื อการกระทํา
ของนักเรี ยนบ่อยครั@งเพียงใด
หยุดยืนตัวตรงหรื อไหว้เมื4อเดินสวนผ่านครู /ผูใ้ หญ่
และให้ครู /ผูใ้ หญ่เดินผ่านไปก่อน
เมื4อเดินผ่านครู เดินค้อมตัวเล็กน้อยทุกครั@ง
ไหว้สวย งดงาม ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
ไหว้ครู พร้อมกล่าวคําสวัสดี ทั@งเวลามาและเวลากลับ
ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน
ไหว้ครู และกล่าวสวัสดี เมื4อเจอครู นอกบริ เวณ
โรงเรี ยน
เข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้ กล่าวขออนุญาตครู ทุกครั@ง
ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที4ถูกต้อง เช่น การอาบนํ@า
แปรงฟัน ล้างมือ
ไม่เคยขาดเรี ยน ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
เมื4อได้รับมอบหมายงาน จะพยายามทําให้เสร็ จตาม
กําหนด
ร่ วมมือทํางานกลุ่มอย่างเต็มที4
แม้วา่ ครู จะไม่กวดขันเรื4 องเข้าเรี ยนแต่ตนเองก็เข้า
เรี ยนสมํ4าเสมอ
ทํางานพอให้ได้ส่งเป็ นชิ@นๆไป ค่อยเอาจริ งตอนสอบ
แม้เป็ นงานที4ได้รับมอบหมาย หากมีคนอื4นทําแทน
ให้กจ็ ะดี
ถ้าทํางานกลุ่มไม่เรี ยบร้อยถือเป็ นความผิดของตนเอง
เข้าเรี ยนตามตารางและตามที4คุณครู นดั หมาย
ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน
แต่งกายชุดต่างๆ ตามที4โรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน
เข้าร่ วมกิจกรรมโรงเรี ยนทุกครั@ง

ความคิดเห็นเกี4ยวกับพฤติกรรมที4เกิดขึ@น
ตรง
ตรง
ตรง ตรง ไม่ตรง
ที4สุด ส่ วนมาก ครึ4 งเดียว บ้าง เลย
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ที4

ข้อความแต่ละข้อตรงกับความรู ้สึก หรื อการกระทํา
ของนักเรี ยนบ่อยครั@งเพียงใด

20 เข้าแถวยืนเรี ยงเป็ นแนวตามลําดับความสู ง
21 เดินเป็ นแถวระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทาน
อาหารกลางวัน
22 ไม่เข้าแถวซื@ อของ/รับบริ การตามลําดับ แซงคิว
23 เดินเป็ นแถวเข้าชั@นเรี ยน/เข้าร่ วมกิจกรรม
อย่างเป็ นระเบียบ
24 พูดคุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถวหน้าเสาธง
25 ส่ งงานครู ในห้องเรี ยนต่อแถวตามลําดับ
26 ไม่เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

ความคิดเห็นเกี4ยวกับพฤติกรรมที4เกิดขึ@น
ตรง
ตรง
ตรง ตรง ไม่ตรง
ที4สุด ส่ วนมาก ครึ4 งเดียว บ้าง เลย
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แบบประเมินพฤติกรรมการมีวินัยสําหรับนักเรียนประเมินตนเอง
ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว โรงเรียนทรัพย์ทวี
(ต้ นฉบับสําหรับครู)

คําชีLแจง
แบบประเมินนี@ มีจุดมุ่งหมายเพื4อให้นกั เรี ยนประเมินพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดง
ความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
ตอนทีM 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื4อ - สกุล ......................................................................................
2. ชั@น..................................................................................................
ตอนทีM 2 ให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่าตรงกับความเป็ นจริ งของนักเรี ยน หรื อความคิดเห็น
ของนักเรี ยนมากน้อยเพียงใด แล้วใส่ เครื4 องหมาย ü ลงในช่องท้ายข้อความนั@น
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แบบประเมินพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
ที4

ข้อความแต่ละข้อตรงกับความรู ้สึก หรื อการกระทํา
ของนักเรี ยนบ่อยครั@งเพียงใด

ความคิดเห็นเกี4ยวกับพฤติกรรมที4เกิดขึ@น
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง ไม่ตรง
ที4สุด ส่ วนมาก ครึ4 งเดียว บ้าง เลย

ด้ านการแสดงความเคารพ
1 หยุดยืนตัวตรงหรื อไหว้เมื4อเดินสวนผ่านครู /ผูใ้ หญ่
2
3
4
5
6
7

และให้ครู /ผูใ้ หญ่เดินผ่านไปก่อน (+)
เมื4อเดินผ่านครู เดินค้อมตัวเล็กน้อยทุกครั@ง (+)
ไหว้สวย งดงาม ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย (+)
ไหว้ครู พร้อมกล่าวคําสวัสดี ทั@งเวลามาและเวลากลับ (+)
ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน (+)
ไหว้ครู กล่าวสวัสดี เมื4อเจอครู นอกบริ เวณโรงเรี ยน (+)
เข้า/ออกห้องเรี ยนไหว้ กล่าวขออนุญาตครู ทุกครั@ง (+)

ด้ านความรับผิดชอบ
8 ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที4ถูกต้อง เช่น การอาบนํ@า
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

แปรงฟัน ล้างมือ (+)
ไม่เคยขาดเรี ยน ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย (+)
เมื4อได้รับมอบหมายงาน จะพยายามทําให้เสร็ จตาม
กําหนด (+)
ร่ วมมือทํางานกลุ่มอย่างเต็มที4 (+)
แม้วา่ ครู จะไม่กวดขันเรื4 องเข้าเรี ยนแต่ตนเองก็เข้า
เรี ยนสมํ4าเสมอ (+)
ทํางานพอให้ได้ส่งเป็ นชิ@นๆไป ค่อยเอาจริ งตอนสอบ (-)
แม้เป็ นงานที4ได้รับมอบหมาย หากมีคนอื4นทําแทน
ให้กจ็ ะดี (-)
ถ้าทํางานกลุ่มไม่เรี ยบร้อยถือเป็ นความผิดของตนเอง (+)
เข้าเรี ยนตามตารางและตามที4คุณครู นดั หมาย (+)
ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน (+)
แต่งกายชุดต่างๆ ตามที4โรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน (+)
เข้าร่ วมกิจกรรมโรงเรี ยนทุกครั@ง (+)
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ที4

ข้อความแต่ละข้อตรงกับความรู ้สึก หรื อการกระทํา
ของนักเรี ยนบ่อยครั@งเพียงใด

ความคิดเห็นเกี4ยวกับพฤติกรรมที4เกิดขึ@น
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง ไม่ตรง
ที4สุด ส่ วนมาก ครึ4 งเดียว บ้าง เลย

ด้ านการจัดระเบียบแถว
20 เข้าแถวยืนเรี ยงเป็ นแนวตามลําดับความสู ง (+)
21 เดินเป็ นแถวระเบียบเรี ยบร้อยไปรับประทาน
อาหารกลางวัน (+)
22 ไม่เข้าแถวซื@ อของ/รับบริ การตามลําดับ แซงคิว (-)
23 เดินเป็ นแถวเข้าชั@นเรี ยน/เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเป็ น
ระเบียบ (+)
24 พูดคุย หยอกล้อ ขณะเข้าแถวหน้าเสาธง (-)
25 ส่ งงานครู ในห้องเรี ยนต่อแถวตามลําดับ (+)
26 ไม่เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (-)
การตรวจให้ คะแนน
ตรวจให้คะแนนแบบประเมินของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นรายข้อความ ข้ อความทีบM วก ถ้า
ตอบ “ตรงที4สุด” ให้ 4 คะแนน “ตรงส่ วนมาก” ให้ 3 คะแนน “ตรงครึ4 งเดียว” ให้ 2 คะแนน “ตรงบ้าง”
ให้ 1 คะแนน “ไม่ตรงเลย” ให้ 0 คะแนน
สําหรับข้อความที4เป็ นลบ ถ้าตอบ “ตรงที4สุด” ให้ 0 คะแนน “ตรงส่ วนมาก” ให้ 1 คะแนน
“ตรงครึ4 งเดียว” ให้ 2 คะแนน “ตรงบ้าง” ให้ 3 คะแนน “ไม่ตรงเลย” ให้ 4 คะแนน เสร็ จแล้วรวมคะแนน
ทุกข้อเป็ นคะแนนพฤติกรรมการมีวนิ ยั ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการ
จัดระเบียบแถว ของแต่ละคน
เกณฑ์ การแปลความหมายคะแนน
คะแนนวินยั ด้านการแสดงความเคารพ ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดระเบียบแถว ใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ ที4เกี4ยวกับตัวนักเรี ยนเอง
ด้ านการแสดงความเคารพ มีคะแนนตั@งแต่ 0 - 28 โดยแบ่งระดับพฤติกรรมดังนี@
คะแนนรวม 20 – 28
หมายถึง นักเรี ยนมีการแสดงความเคารพ อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนรวม 11 – 19
หมายถึง นักเรี ยนมีการแสดงความเคารพ อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนรวมน้อยกว่า 11 หมายถึง นักเรี ยนมีการแสดงความเคารพ อยูใ่ นระดับน้อย
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ด้ านความรับผิดชอบ มีคะแนนตั@งแต่ 0 - 48 โดยแบ่งระดับพฤติกรรมดังนี@
คะแนนรวม 33 – 48
หมายถึง นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับดีมาก
คะแนนรวม 17 – 32
หมายถึง นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนรวมน้อยกว่า 17 หมายถึง นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับน้อย
ด้ านการจัดระเบียบแถว
คะแนนรวม 20 – 28
คะแนนรวม 11 – 19
คะแนนรวมน้อยกว่า 11

มีคะแนนตั@งแต่ 0 - 28 โดยแบ่งระดับพฤติกรรมดังนี@
หมายถึง นักเรี ยนมีการจัดระเบียบแถว อยูใ่ นระดับดีมาก
หมายถึง นักเรี ยนมีการจัดระเบียบแถว อยูใ่ นระดับปานกลาง
หมายถึง นักเรี ยนมีการจัดระเบียบแถว อยูใ่ นระดับน้อย
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แบบสอบถาม การมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนทรัพย์ทวี
ด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบ และการจัดระเบียบแถว
(สําหรับผู้ปกครอง)

คําชีLแจง
แบบสอบถามฉบับนี@ มีวตั ถุประสงค์เพื4อนําข้อมูลที4ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และ
เสริ มสร้างความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนในด้านการแสดงความเคารพ ความรับผิดชอบและการจัด
ระเบียบแถว ขอให้ผปู ้ กครองได้ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
แบบสอบถามฉบับนี@มี 2 ตอน คือ
ตอนทีM 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนทีM 2 ประกอบด้วย
- ความคิดเห็นเกี4ยวกับความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนในด้านการแสดงความเคารพ
ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบแถว
- ปั ญหาความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยน
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื4น ๆ
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ตอนทีM 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี@แจง
โปรดเขียนเครื4 องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที4เป็ นจริ ง
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ( ) ตํ4ากว่า 30 ปี
( ) 30 - 39 ปี
( ) 40 - 49 ปี
( ) 50 ปี ขึ@นไป
3. นับถือศาสนา
( ) พุทธ
( ) อิสลาม
( ) คริ สต์
( ) อื4นๆ (โปรดระบุ)...................
4. สถานภาพสมรส
( ) สมรส
( ) โสด
( ) หม้าย
( ) แยกกันอยู่
( ) หย่า
5. ความสัมพันธ์กบั เด็ก
( ) บิดา
( ) มารดา
( ) อื4นๆ (โปรดระบุ)...................
6. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
( ) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
( ) ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
( ) อื4นๆ (โปรดระบุ)...................
7. อาชีพ
( ) รับราชการ
( ) เกษตรกรรม
( ) ค้าขาย
( ) รับจ้าง
( ) ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
( ) อื4นๆ (โปรดระบุ)...................
8. รายได้เฉลี4ยของครอบครัวต่อเดือน
( ) ตํ4ากว่า 5,000 บาท
( ) 5,000 - 7,000 บาท
( ) 7,001 - 9,000 บาท
( ) 9,001 - 10,000 บาท
( ) มากกว่า 10,000 บาท ขึ@นไป
( ) อื4นๆ (โปรดระบุ)...................
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ตอนทีM 2 ให้ผปู ้ กครองอ่านข้อความแต่ละข้อว่าตรงกับความเป็ นจริ งหรื อความคิดเห็นของตนเอง
มากน้อยเพียงใด แล้วใส่ เครื4 องหมาย ü ลงในช่องท้ายข้อความนั@น
ที4

ข้อความแต่ละข้อตรงกับความรู ้สึก หรื อการกระทํา
ของนักเรี ยนบ่อยครั@งเพียงใด

ด้ านการแสดงความเคารพ
1 ไหว้สวย งดงาม ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
2 ไหว้พอ่ แม่ ก่อนมาโรงเรี ยนและกลับบ้าน
3 ไหว้ครู และกล่าวสวัสดี เมื4อเจอครู นอกบริ เวณโรงเรี ยน
4 ไหว้ครู พร้อมกล่าวคําสวัสดี ทั@งเวลามาและเวลากลับ
5 พูดจาสุ ภาพกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง และญาติผใู ้ หญ่
7 กิริยามารยาทอ่อนน้อม ไม่กา้ วร้าวกับผูใ้ หญ่
ด้ านความรับผิดชอบ
8 ปฏิบตั ิตนตามสุ ขลักษณะที4ถูกต้อง เช่น การอาบนํ@า
แปรงฟัน ล้างมือ
9 ไม่เคยขาดเรี ยน ยกเว้นกรณี เจ็บป่ วย
10 เมื4อได้รับมอบหมายงาน จะพยายามทําให้เสร็ จ
11 งานที4ได้รับมอบหมายหากมีคนอื4นทําแทนให้กจ็ ะดี
12 แม้วา่ ครู จะไม่กวดขันเรื4 องเข้าเรี ยนแต่กเ็ ข้าเรี ยนอย่าง
สมํ4าเสมอ
13 ไม่มาโรงเรี ยนสาย
14 ดูแลและช่วยเหลือทําความสะอาดบ้าน/งานบ้าน
15 แต่งกายชุดต่าง ๆ ตามที4โรงเรี ยนกําหนดในแต่ละวัน
16 ถ้าทํางานไม่เรี ยบร้อยถือเป็ นความผิดของตนเอง
ด้ านการจัดระเบียบแถว
17 ไม่แซงคิวซื@ อของ
18 เข้าแถวทุกครั@งในการรับ-ใช้บริ การ/เข้าร่ วมกิจกรรม
19 เดินแถวกลับบ้านเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
20 ไม่แย่งขึ@น – ลงรถ

ความคิดเห็นเกี4ยวกับพฤติกรรมที4เกิดขึ@น
ตรง
ที4สุด

ตรง
ตรง
ส่ วนมาก ครึ4 งเดียว

ตรง
บ้าง

ไม่ตรง
เลย
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ปัญหาการมีวนิ ัยในตนเองของบุตรหลาน
ท่านคิดว่าปั ญหาการมีวนิ ยั ในตนเองของบุตรหลานของท่านที4สาํ คัญ 3 อันดับแรก คือ
อันดับ
1
2
3

ปั ญหา

สาเหตุของปั ญหา
1.
2.
3.

ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืMน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฎ
ประวัตผิ ู้วจิ ยั

410

ประวัตผิ ู้วจิ ยั
ชื#อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที#อยูป่ ั จจุบนั
การศึกษา

การรับราชการ

นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
10 เมษายน 2505
151/36 ซอยดอนนก 21 ตําบลมะขามเตีFย อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี
เริ# มรับราชการตําแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรี ยนวัดดิตถาราม อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนทรัพย์ทวี อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
สังกัดสํานักงานเขตพืFนที#การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3

