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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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