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รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบ
พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
1

2

ประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล, อดิศักดิ์ มุ่งชู

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรียนกัลยาณวัตรได้น้อมนาพระบรมราโชบายจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อ
สนองตอบพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 มาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านจิตอาสา
จากการสารวจปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนกัลยาณวัตรเมื่อปีพุทธศักราช 2560 พบว่า
กิจกรรมที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านความเสียสละ รองลงมาได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความ
มีวินัย ด้านความสามัคคี และด้านคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับผลการวิจัยวลัยรัตน์ ยิ่งดานุ่น
(2555 : 133 - 146) ระดับผลสัมฤทธิ์โครงการจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบางมดวิทยา พบว่า โรงเรียนควรมีกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความ
รับผิดชอบและช่วยส่งเสริมจิตอาสาต่อสาธารณะทาให้เกิดความมีน้าใจ เสียสละแบ่งปัน สามัคคี
มีความเมตตาต่อกัน นอกจากนั้น วลัยรักษ์ บุญมา (2553 : 62 – 64) ยังพบว่า กระบวนการ
สร้างจิตอาสา จะต้องทางานเพื่อส่วนรวมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม บุคคล
ที่มีจิตอาสาจะต้องสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและท้องถิ่น ส่วนดวงทิพย์ อันประสิทธิ (2555 : 160
– 165) พบว่าบุคคลที่มีจิตอาสาจะต้องกระทาด้วยความจริงใจ ช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทา
ประโยชน์ให้ผู้อื่นเท่าที่ตนทาได้ ไม่นิ่งเฉย จะต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งแรงกายแรงใจรวมทั้งเวลา
เป็นผู้มีความเมตตา มีความซื่อสัตย์ โดยประพฤติตนด้วยการยึดคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับจะต้อง
เน้นความขยันอดทน มีสภาวะเป็นผู้นาและมีความกระตือรือร้น จากผลสารวจสภาวการณ์ต้นทุนชีวิต
เยาวขนที่มีอายุระหว่าง 12 - 25 ปี ของสานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีพุทธศักราช 2557
พบว่า เด็กไทยร้อยละ 34.19 ขาดต้นทุนชีวิตจิตอาสาโดยเฉพาะต้นทุนทางสังคม ทาให้สังคมขาด
ความเอื้ออาทร ค่านิยมการทาความดีลดลงความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น เด็กขาดการเห็นคุณค่าทาง
ชุมชนและพื้นที่ในการทากิจกรรมที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการค้างชาระกู้เงินกู้ยืมทางเพื่อ
การศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีจานวนมากถึง 1,747,906 ราย (สานักข่าวธิศรา, 2557 :
website) สะท้อนถึงความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เพิ่มเกณฑ์การ
พิจารณาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ให้นักเรียนที่ต้องการกู้ยืมเงิน
จะต้องผ่านงานกิจกรรมจิตอาสาภาคเรียนละไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมง
1 = ผู้วิจัย

,

2 = ที่ปรึกษา

2

ผู้วิจัยในฐานะผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จาเป็นต้องหาทางแก้ไขให้นักเรียนใน
โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ปฏิบัติ ได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านจิตอาสาพัฒนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อสังเคราะห์ วิเคราะห์ปัญหา จากการนารูปแบบการบริหารเชิงคุณภาพมา
บูรณาการเข้ากับกิจกรรมจิตอาสา จึงใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติใน
ครั้งนี้ รูปแบบนี้มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาในด้านความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย
ความสามัคคี และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีสานึกสาธารณะ นาไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างสังคมที่เป็นธรรม (กรรณิกา มาโน. 2553 : 7) การเสียสละสิ่งของ เวลา แรงกายและ
สติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน (สุดาพรรณ บินนอก. 2551 : 8) ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรวัฒน์ สิริปัญโญ (2561 : ) พบว่า ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเอื้ออาทรเอาใจใส่คนรอบข้างอย่างสม่าเสมอ มีจิตอาสาที่จะทางานให้ผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนอย่างเต็มกาลังความสามารถที่ตนเองจะช่วยได้ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้
ความเคารพปฏิบัติตามกิจกรรมด้วยความสามัคคี ทั้งนี้โรงเรียนกัลยาณวัตรได้คัดเลือกกิจกรรมจิต
อาสาจานวนสี่กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม TO BE NUMER ONE กิจกรมครอบครัวพอเพียง
กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรม รด.จิตอาสา มาเป็นกระบวนการขับเคลื่อนจิตอาสาในครั้งนี้
จากปัญหาและแนวทางแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ในการทาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระ
บรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
เพือ่ สนองตอบพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียน
กัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3. เพื่อทดลองรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนอง
ตอบพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4. เพื่อประเมินพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากที่ได้ใช้รูปแบบการบริหารการจัด
กิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
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ที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ
บริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
6. เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรม
จิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผ่านไป 2 สัปดาห์
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปี
การศึกษา 2561โรงเรียนกัลยาณวัตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จานวน
5,608 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกัลยาณวัตร จานวน 1,923 คน และโรงเรียนนครขอนแก่นที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ จานวน 42 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
1,965 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
หลังจากนั้นทาการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 การบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองพระบรมรา
โชบายรัชกาลที่ 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2.2 รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองพระ
บรมราโชบายรัชกาลที่ 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3. ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาที่ใช้การศึกษา ค้นหา ได้แก่ ปัญหาการบริหารการจัด
กิจกรรมจิตอาสารูปแบบ การสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมจิตอาสา พระบรมราโชบาย นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤติกรรมการปฏิบัติ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จิต
อาสาและจิตสาธารณะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 - มีนาคม 2562
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การพัฒนารูปแบบ เป็น กระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปในเชิงบวกสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่ออธิบายพฤติกรรม
ของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหา
ความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้สื่อที่ทาให้เข้าใจ
ได้ง่ายและกระชับถูกต้องเพื่อช่วยให้ตนเองและคนอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจน
2. การบริหาร หมายถึง การบริหารการศึกษามีความสาคัญในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมดาเนินการ
มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีดาเนินการ มีทรัพยากรสนับสนุน และมีกระบวนการประเมินผล
การศึกษาเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ การบริหารการศึกษามีความจาเป็น เพราะต้องการคนที่ได้รับการ
ฝึกฝนเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความชานาญมาดูแลรับผิดชอบ
3. กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมเป็นนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย
ผู้เรียนศึกษาจะศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอนสร้างขึ้น และกิจกรรมเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. จิตอาสา หมายถึง “จิตอาสา” หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่
เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรง
สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์
ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทาความดีและเห็นน้าตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิต
ที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความ
เป็นตัวตนของตนเองลงได้
5. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE หมายถึง หมายถึง เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือ วัยรุ่นและเยาวชน เพื่อให้เกิดค่านิยม "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพ
ติด" มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เยาวชนและชมชนมีจิตอาสา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม และเพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
6. กิจกรรมครอบครัวพอเพียง หมายถึง เป็นกิจกรรมปลูกจิตสานึกให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ในอนาคต ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมตัวกันเกิดเป็นสังคมย่อย
ในสังคม มีความผูกพันธ์กันทางอารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยมีการสร้างแบบแผนดาเนินชีวิตร่วมกัน
ตามกรอบจารีตประเพณีที่ดีงาม และเป็นศูนย์รวมในการถ่ายทอดทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
การเดินทางสายกลาง ไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คานึงถึงความพอประมาณ ความมี
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เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤติ มีความมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
7. กิจกรรมสภานักเรียน หมายถึง เป็นกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญสภา
นักเรียนตามบทบาทหน้าที่ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ความรู้เรื่องวิถีประชาธิปไตย เป็นแกนกลางในการดาเนินงานระหว่าง
นักเรียน และโรงเรียนประสานงานทั้งครู บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทากิจกรรมต่างๆ ที่มีจิตอาสา เป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ซึ่ง
นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข มีภาวะการเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี และมีจิตสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
8. กิจกรรม รด.จิตอาสา หมายถึง เป็นกิจกรรมตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ว่าด้วยการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างจิตสานึกใน
นักศึกษาวิชาทหาร ตระหนึกในความสาคัญของพระมหากษัตริย์ ความซาบซึ้งเกิดจิตสานึกขึ้นในจิตใจ
ของตนเองที่จะปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และดารงรักษาอุดมการณ์ไว้อย่างมั่นคง
เหนียวแน่นตลอดไป สร้างจิตสานึกให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตใจมุ่งมั่นในการเป็นกาลังพลสารองที่ดี
มีความกล้าหาญ รู้รักสามัคคี เสียสละ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เกิดแรงจูงใจ มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และส่งเสริมทัศนคติให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา
ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป บนพื้นฐานสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามที่รัฐธรรมนูญ
กาหนด รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ความเสียสละ หมายถึง การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มี
ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ในความต้องการ ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
โดยการให้ปันทรัพย์สินหรือสิ่งของ การกระทาให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจ
10. ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความซื่อสัตย์ หมายถึง การกระทาที่แสดงออก
ถึงความซื่อตรง จริงใจ ทั้งกาย วาจา ใจ มีความจริงใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มุ่งรักษาความจริง
อยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมบนความถูกต้อง และตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงและ
ไม่คดโกง
11. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลตามแบบแผนกฎเกณฑ์
ที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
จากสามัญสานึกจากภายในจิตใจที่ได้รับการอบรม ปลูกฝัง ซึมซับของมนุษย์ในสังคมด้วยความสมัคร
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ใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะกระทาในสิ่งที่ดี ตามระเบียบ กฎ กติกาของสังคม ด้วยความสมัครใจ ไม่
มีใครบังคับหรือถูกบังคับ จากอานาจใดๆ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
12. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความปรองดองกัน กิริยาที่พร้อม
เพรียงกันทา การออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย
ตกลงกันด้วยไมตรีจิต มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแสดงออกซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ
ร่วมแรงทางกาย ทางวาจา ความพร้อมเรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกันร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
13. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ
ตลอดจนการคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม มีคุณประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของสังคม
สามารถทาให้คนในสังคมอยู่กันได้อย่างสงบสุขด้วยการสร้างคุณค่าความดีต่อกันด้วยจิตสานึก
แห่งความคิดตระหนักในความดีและในหลักความหนักแน่นด้วยคุณธรรมความประพฤติดี สามารถ
ควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติและการปรับตัวเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขในสังคม
14. ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นระดับที่พึงพอใจหรือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีการเรียน
การสอนทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งประสิทธิภาพจะมาจากผลลัพธ์ของการคานวณ ( E1 ) เป็นเลข
ตัวแรกและ ( E2 ) เป็นเลขตัวหลัง ถ้าตัวเลขเข้าใกล้ร้อยมากเท่าไรยิ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เท่านั้น คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม ซึ่งนาไปจัดการเรียนการสอน
15. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง
คะแนนที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยได้จากการใช้สื่อนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน
โดยเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน
16. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของมนุษย์ต่อความคาดหวัง
กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจ หรือทัศนคติของบุคคลต่อกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
มีความสุข และประสบความสาเร็จสามารถวัดได้จากแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
17. ความคงทนของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามการบริหารจัดการกิจกรรมจิตอาสาสู่
การปฏิบัติเพื่อสนองต่อพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 หมายถึง
พฤติกรรมต่อเนื่องจากการเรียนรู้ โดยประเมินหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านไป 2 สัปดาห์
โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมจิตอาสาสู่การปฏิบัติเพื่อสนองต่อพระบรมรา
โชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ชุดเดิม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนได้ทราบปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบ
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
2. โรงเรียนได้สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่
การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
3. ได้แนวทางสาหรับผู้เรียนนาจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต ประจาวันของตนเองได้
4. ได้แนวทางสาหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นาไปใช้
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมรา
โชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของผู้เรียนต่อไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรม
ราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี

1. พระบรมราโชบาย
2. นโยบายจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบายจิตอาสาสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. รูปแบบ
5. การบริหาร
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสา
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. ประสิทธิภาพของรูปแบบ
9. ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ
10. ความพึงพอใจ
11. บริบทของโรงเรียนกัลยาณวัตร
12. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
12.1 งานวิจัยในประเทศ
12.2 งานวิจัยต่างประเทศ

ตัวแปรต้น

1. การบริหาร
การจัดกิจกรรม
การดาเนินงานจิต
อาสาลงสู่การ
ปฏิบัติเพื่อสนอง
ต่อพระบรม
ราโชบาย
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : ประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล (2561)

ตัวแปรตาม

- รูปแบบการบริหาร
- ประสิทธิภาพ
- ประสิทธิผล
- พฤติกรรมจิตอาสา
- ความเสียสละ
- ความซื่อสัตย์
- ความมีวินัย
- ความสามัคคี
- คุณธรรมจริยธรรม
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือ
1.1 แบบสอบถาม
1.2 แบบทดสอบ
1.3 แบบประเมินพฤติกรรม
1.4 แบบสังเกต แบบมีโครงสร้าง
1.5 แบบประเมินความพึงพอใจ
2. การเก็บรวมรวมข่อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลเพื่อทาความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการดาเนินงานจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อ
สนองต่อพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร ให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อยู่ใน
กิจกรรมจิตอาสาทั้ง 4 กิจกรรม รับทราบ
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
นามาตรวจให้คะแนนและบันทึกไว้เป็นคะแนนการสอบก่อนเรียน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. ดาเนินการตามกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 4 กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างในกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 4 กิจกรรม ในเวลาปกติ
4. หลังสิ้นสุดการทดลอง เมื่อดาเนินการครบตามที่กาหนดตามแผนการจัดกิจกรรม
แล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ เป็นฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน นามาตรวจให้
คะแนนบันทึกผลไว้เป็นคะแนนหลังเรียน นามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานและ
สรุปผลการวิจัย
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5. สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
โดยใช้ประเมินความพึงพอใจ จานวน 80 ข้อ นามาตรวจให้คะแนนบันทึกผล นามาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ
6. หลังจากที่ดาเนินกิจกรรมจบ ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ จึงทาการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติตนกิจกรรมจิตอาสา ของกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งด้วยแบบประเมินฉบับเดิมคือแบบ
ประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับจิตอาสา เพื่อวัดพฤติกรรมความคงทนเกี่ยวกับจิตอาสา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานจิตอาสาลงสู่
การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ฉบับ
นักเรียน ครู และฉบับผู้ปกครองนักเรียน ของผู้เรียน โดยใช้สถิติ  , S.D., IOC
2. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารรูปแบบการบริหารการจัด
กิจกรรมการดาเนินงานจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ 80/80 โดยวิเคราะห์ตามสูตรการหาค่า


, S.D., E1 / E2 (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 124)
3. วิเคราะห์ค่าความยาก ( p ) ค่าอานาจจาแนก ( B ) ค่าความเที่ยงของ

แบบทดสอบ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I. : The effectiveness index) ของแบบทดสอบโดยวิเคราะห์
จากคะแนนก่อน-หลัง ระหว่างการดาเนินกิจกรรม เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มตามวิธีของ กูดแมนเฟรก
เชอร์และชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher and Schneider. 1980 : 30 - 34)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบของนักเรียน ระหว่างก่อนกับหลังดาเนิน
กิจกรรมจิตอาสา ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test แบบ Dependent Samples Test คือ
ข้อมูลที่วัดจากกลุ่มเดียวกันสองครั้ง โดยการทดสอบก่อน และหลังการดาเนินกิจกรรม (Pretestposttest) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 133)
5. วิเคราะห์พฤติกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 หลังจากการจัดกิจกรรม โดยใช้สถิติ  , S.D.
6. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยใช้สถิติ  ,
S.D.
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7. วิเคราะห์การประเมินพฤติกรรมการจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียน
กัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 หลังจากที่ดาเนินการ ผ่านไป 2
สัปดาห์
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ อัลฟา ค่าประสิทธิภาพ ค่า
ดัชนี ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่า t - test และ ค่า P - test
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
ของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมรายด้าน
ด้าน
1.
2.
3.
4.
5.

ปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ด้านความเสียสละ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความมีวินัย
ด้านความสามัคคี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รวมเฉลี่ย



4.55
4.11
4.07
4.47
4.53
4.35

ระดับปัญหา
S.D. แปลผล
0.51 มากที่สุด
0.60
มาก
0.47
มาก
0.54
มาก
0.52 มากที่สุด
0.53
มาก

ลาดับที่
1
4
5
3
2

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
ของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ ีปัญหา
การจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านความเสียสละ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 และด้านความสามัคคี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54
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ตารางที่ 2 การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ลงสู่การปฏิบัติ
ลาดับ

รูปแบบการทดลอง

N

E1 / E2

EI

1

1 : 1

3

73.33/75.56

-

2

1 : 10

9

78.89/81.85

-

3

1 : 100

30

83.67/85.93

0.6948 หรือ 69.48 %

จากตารางที่ 2 พบว่า การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการจัด
กิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ทดลองแบบ 1 : 1 กับกลุ่มตัวอย่าง 3 คน รูปแบบมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 73.33/75.56 ( E1 / E2 ) ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์กาหนดไว้ 80/80 พบ
ข้อบกพร่อง ได้แก่ รูปแบบการบริหารยังไม่ชัดเจน นาไปปรับปรุงและนาไปทดลอง ครั้งที่ 2 กับ
กลุ่มตัวอย่าง 9 คน แบบ 1 : 10 รูปแบบมีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 78.89/81.85 ซึ่งยังต่า
กว่าเกณฑ์ 80/80 พบข้อบกพร่องได้แก่ ขั้นตอนการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสายังไม่ชัดเจน
นาไปปรับปรุงแล้วนาไปทดลอง ครั้งที่ 3 แบบ 1 : 100 กับตัวอย่าง 30 คน รูปแบบมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 83.67/85.93 สามารถนาไปใช้ได้
ตารางที่ 3 ค่าประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล การทดลองรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิต
อาสาลงสู่การปฏิบัติ (การใช้จริง)
ค่าเฉลี่ยร้อยละจากการทา
ค่าเฉลี่ยร้อยละจากการทาคะแนน
N
แบบทดสอบ
ทดสอบ
E1 / E 2
EI
วัดความรู้ความจา หลังเรียน
คะแนน
E1
คะแนน
E1


เต็ม
เต็ม
915
40
35.12 87.80
30
26.56 88.53 87.80/88.53 0.6948
จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยการทากิจกรรม/แบบทดสอบ ของนักเรียนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 915 คน จากการใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.12 มีค่าประสิทธิภาพของรูปแบบที่อยู่ในระหว่างการใช้ มีค่าเท่ากับ 87.80
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(E1) ส่วนคะแนนการทาแบบทดสอบความรู้ความจาหลังการใช้รูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท้ากับ 26.56 ค่า
ประสิทธิภาพหลังใช้รูปแบบมีค่าเท่ากับ 88.53 (E2) จากผลการใช้รูปแบบ พบว่า รูปแบบการ
บริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.80/88.53 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.6948 หรือคิดเป็นร้อยละ
69.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 0.50 หรือคิดเป็นร้อยละ 50.
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ก่อนใช้กับหลังใช้รูปแบบการบริหาร
การจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร ทั้ง 4 กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

N



S.D.

t

Sig.

ก่อนเรียน

915

18.72

2.295

246.809

0.00**

หลังเรียน

915

26.56

1.360

590.521

0.00**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (N = 915 , df = 914)
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนที่เรียนผ่านใช้รูปแบบการ
บริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความรู้ความเข้าใจก่อนใช้รูปแบบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.72
คะแนน และหลังใช้รูปแบบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.56 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบความรู้ความ
เข้าใจระหว่างก่อนใช้รูปแบบกับหลังใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลังใช้รูปแบบสูง
กว่าก่อนใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน ที่มตี ่อรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
โดยรวมรายด้าน
ข้อที่

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
ตอนที่ 2
ด้านการบริหาร
ขั้นตอนการวางแผน (P)
ขั้นตอนการปฏิบัติ (D)
ขั้นตอนการตรวจสอบ (C)
ขั้นตอนการปรับปรุง (A)
รวม
ตอนที่ 3
พฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา
ด้านความเสียสละ
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านความมีวินัย
ด้านความสามัคคี
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
รวม
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
 S.D. แปลผล ลาดับที่

4.38
4.74
4.39
4.70
4.55

0.50 มาก
0.47 มากที่สุด
0.49 มาก
0.45 มาก
0.48 มากที่สดุ

4
1
3
2

4.70
4.53
4.51
4.49
4.49
4.54
4.55

0.45
0.48
0.49
0.49
0.46
0.47
0.48

1
2
3
4
4

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน ที่มตี ่อรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โดยรวมรายด้าน
พบว่า ผู้เรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการบริหาร โดยรวมผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 โดย ขั้นตอน
การปฏิบัติ (D) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.47 รองลงมาคือ ขั้นตอนการปรับปรุง (A) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.45
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ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามจิตอาสาของโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยรวมผู้บริหาร
ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 โดย ด้านความเสียสละ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาของครู
ทั้ง 4 กิจกรรมหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
โดยรวมรายด้าน (ผ่านไป 4 สัปดาห์)
ด้าน
1.
2.
3.
4.
5.

พฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา
ด้านความเสียสละ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความมีวินัย
ด้านความสามัคคี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รวมเฉลี่ย



4.80
4.57
4.75
4.70
4.68
4.70

ระดับการปฏิบัติตน
S.D.
แปลผล ลาดับที่
0.32 มากที่สุด
1
0.50 มากที่สุด
5
0.42 มากที่สุด
2
0.42 มากที่สุด
3
0.35 มากที่สุด
4
0.40 มากที่สุด

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาของครู
ทั้ง 4 กิจกรรม หลังทดลองใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ ผ่านไป 4
สัปดาห์ ผู้บริหารเห็นว่า โดยรวมรายด้าน ครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสามากที่สุด คือ ด้านความเสียสละ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 รองลงมา คือ ด้านความมีวินัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 และด้านด้านความสามัคคี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42
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สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
1.1 วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรม
จิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ของโรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จาแนกตามลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
นักเรียน จานวน 856 คิดเป็นร้อยละ 93.55 ครู จานวน 87 คน คิดเป็น 93.54 และผู้ปกครอง
นักเรียน จานวน 915 คิดเป็นร้อยละ 92.24
1.2 ปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ ีปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติมาก
ที่สุด มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความเสียสละ
ขั้นตอนที่ 2
การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรม
จิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ จากผลการทดลองแบบ 1 : 1 พบว่า การใช้รูปแบบการบริหารการจัด
กิจกรรม จิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ 73.33/75.56 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 มีข้อบกพร่องได้แก่ รูปแบบการบริหารยังไม่ชัดเจน จากนั้นจึงนาผล
มาวิเคราะห์ จากผลการทดลองแบบ 1 : 10 พบว่า การใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิต
อาสาลงสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 78.89/81.85 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
เนื่องจากพบข้อบกพร่องได้แก่ ขั้นตอนของรูปแบบยังไม่ชัดเจน จากนั้นจึงนาผลมาวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนาไปทดลองแบบภาคสนามต่อไป จากผลการทดลองแบบภาคสนาม พบว่า การ
ใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 83.67/85.93 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 สามารถนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ และมีดัชนีประสิทธิภาพ มีค่า
เท่ากับ 0.6404 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.04 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ .50
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อ
สนองตอบพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ครู นักเรียน จานวน 915 คน แล้วใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสา
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ลงสู่การปฏิบัติ
3.1 ผลของประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนกัลยาณวัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 จานวน 915 คน โดยใช้แบบสอบถามปัญหากิจกรรมจิตอาสาลงสู่การ
ปฏิบัติ โดยรวม พบว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 87.80/88.53 (E1/E2) และมีดัชนี
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 0.6948 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ .50
3.2 เปรียบเทียบผลความรู้ความเข้าใจระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ ในการทดลองใช้
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมผ่านใช้รูปแบบการบริหาร
การจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า นักเรียนความรู้ความเข้าใจหลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขั้นตอนที่ 4 พฤติกรรมจิตอาสา
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาของครูทั้ง 4 กิจกรรม หลังใช้รูปแบบ
การบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติทันที โดยรวมรายด้าน ครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน
จิตอาสาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีค่ รูมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิต
อาสามากที่สุด คือ ด้านความเสียสละ และด้านความมีวินัย รองลงมา คือ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ขั้นตอนที่ 5 ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่มตี ่อรูปแบบ
การบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โดยรวม พบว่า ผู้เรียน ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมือ่ เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร
โดยรวมผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เมื่อจาแนก
ตามขั้นตอนการบริหารของเดมิ่ง พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด นอกนั้นทุกขั้นตอน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามจิตอาสาของโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยรวม ครู
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านที่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด มี 3 ด้าน เรียงลาดับดังนี้
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเสียสละ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความมีวินัย
นอกนั้น ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และด้านความสามัคคี
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ขั้นตอนที่ 6 การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา ผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์
เปรียบเทียบการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาของนักเรียนทั้ง 4
กิจกรรม หลังจากที่ใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสา ผ่านไป 4 สัปดาห์กับคะแนน
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา หลังจากที่ใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสา
หลังใช้รูปแบบทันที อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนการประเมินซ้าเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมจิต
อาสา หลังจากที่เรียนจบแล้ว 4 สัปดาห์ นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา อยู่ในระดับ
มากเช่นกัน นั่นแสดงว่านักเรียนยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา ไม่แตกต่างจากการประเมินหลัง
การใช้รูปแบบทันที ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ นั่นแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังคงมีพฤติกรรม
การปฏิบัติตนจิตอาสา ไม่เปลี่ยนแปลง
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อ
สนองตอบพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โดยรวมพบว่า มีปัญหา
อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ ีปัญหาการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านความเสียสละ รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความ
สามัคคี จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,923 คน เหตุที่ผลการวิจัย เหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องจาก สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการดาเนินงานจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ เกิดจากแรงจูงใจของ
ผู้นาเยาวชนที่มีจิตอาสาในการทากิจกรรมเพื่อสังคม พบปัญหาในการดาเนินงานจิตอาสา คือ ผู้นา
เยาวชนที่มีจิตอาสา เนื่องจากยังอยู่ในวัยเรียนจึงมีภาระทางการศึกษา ทาให้การทากิจกรรมเพื่อสังคม
ในบางครั้งไปซ้อนทับกับเวลาเรียน ส่งผลให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคมได้ ระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งที่จากัด ขาดแรงจูงใจในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ให้ความสาคัญกับศีลธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดารงชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่น การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลลดลง ความมีน้าใจน้อยลง ไม่เคารพสิทธิ์ผู้อื่น สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการ
ของ วลัยรักษ์ บุญมา (2553 : 62 – 64) ยังพบว่า กระบวนการสร้างจิตอาสา จะต้องทางานเพื่อ
ส่วนรวมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม บุคคลที่มีจิตอาสาจะต้องสร้างประโยชน์
ให้ส่วนรวมและท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย สุภาพัฒน์ (2556 : 181 - 194)
พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 มีปัญหาด้านบริหาร ได้แก่ ประสบการณ์ในการทางาน บุคลากรน้อย มีภาระ
งานมาก งบประมาณที่จากัด ขาดการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล สื่อเทคโนโลยีไม่ทันสมัย
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2. การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรม
จิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ จากผลการทดลองแบบ 1 : 1 พบว่า การใช้รูปแบบการบริหารการจัด
กิจกรรม จิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ 73.33/75.56 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 มีข้อบกพร่องได้แก่ รูปแบบการบริหารยังไม่ชัดเจน จากนั้นจึงนาผล
มาวิเคราะห์ จากผลการทดลองแบบ 1 : 10 พบว่า การใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิต
อาสาลงสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 78.89/81.85 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
เนื่องจากพบข้อบกพร่องได้แก่ ขั้นตอนของรูปแบบยังไม่ชัดเจน จากนั้นจึงนาผลมาวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนาไปทดลองแบบภาคสนามต่อไป จากผลการทดลองแบบภาคสนาม พบว่า การ
ใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 83.67/85.93 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 สามารถนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ และมีดัชนีประสิทธิภาพ มีค่า
เท่ากับ 0.6404 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.04 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ .50 เหตุที่ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้เนื่องจาก การใช้กระบวนการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิต
อาสา ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งประสิทธิภาพจะมาจากผลลัพธ์ของการคานวณ E1 เป็นตัวเลข
แรก และ E2 เป็นตัวเลขหลัง โดยโรงเรียนกัลยาณวัตรได้มีการศึกษาข้อมูล เอกสาร สภาพปัญหา
สร้างรูปแบบตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและนามาปรับปรุง รวมทั้ง
วางแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิสุทธิ์
เวียงสมุทร (2553 : 13) ที่กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูลข้างต้น ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการแนวคิด ทฤษฎี ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหา ขั้นตอนที่ 2 สร้างต้นร่างรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม ขั้นตอนที่
4 ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ ดาเนินการโดยนาต้นร่างรูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วไปทดลองใช้พัฒนา และสอดคล้องกับ
อาจินต์ จรูญผล (2556 : 74) ได้กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาบริบทจริง ศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน ศึกษาข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จัดรูปแบบ วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นกรอบความคิดการ
วิจัย เพื่อนามาจัดทารูปแบบ ขัน้ ตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของ
ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เมื่อนาไปสร้างและ
พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ
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การบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ 0.6404 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.04
แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 64. 04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ .50
เหตุทผี่ ลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก การมีส่วนร่วมการวางแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาจาก
บุคลากรทุกฝ่าย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กิจกรรมจิตอาสา มีการประชุมครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึง่
สอดคล้องกับ เจษฎายุทธ ไกรกลาง (2560 : 71) พบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.48/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คือ 80/80 2) คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3) คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 4) ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 67.22 ของกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ด้วยสิถิติขั้นสูงพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และยังสอดคล้องกับ ภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ (2560 : 68)
พบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.84/75.24
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเติมศึกษา มีความสามารถด้านการคิดเชิงระบบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการคิดเชิงระบบหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งนภา สโมสร (2554 : 79 - 80) ได้ศึกษา การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกลุ่มเพื่อนเช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team
Assisted Individualization : TAI) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 2
ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบสุ่ม จานวนห้องเรียนละ 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกลุ่มเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) 2) แบบทุดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบสอบถามการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เรื่องสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และการทดสอบที (t - test) พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกลุ่ม
เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) วิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.06/85.16 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การทดลองรูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
3.1 ผลของประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนกัลยาณวัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 จานวน 915 คน โดยใช้แบบสอบถามปัญหากิจกรรมจิตอาสาลงสู่การ
ปฏิบัติ โดยรวม พบว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 87.80/88.53 (E1/E2) และมีดัชนี
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 0.6948 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ .50
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก การมีส่วนร่วมการวางแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาจากบุคลากรทุกฝ่าย .
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กิจกรรมจิตอาสา มีการประชุมครู ผู้ปกครอง นักเรียน ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
เจษฎายุทธ ไกรกลาง (2560 : 71) พบว่า 1) ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.48/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
และยังสอดคล้องกับ ภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ (2560 : 68) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.84/75.24
3.2 เปรียบเทียบผลความรู้ความเข้าใจระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ ในการทดลองใช้
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านใช้รูปแบบการบริหารการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกัลยาณวัตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนใช้รูปแบบกับหลังใช้รูปแบบ
พบว่า นักเรียนความรู้ความเข้าใจหลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมในแต่กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
ดาเนินการอย่างมีกระบวนการ เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ฝึกปฏิบัติและได้รับ
จากประสบการณ์ตรง เป็นกิจรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาหรือมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
ต้องเกิดจากการรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเอง และเล็งเห็นว่าตนเองสามารถทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้
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ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านสังคม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นิ่งดูดาย เป็นผู้ที่มีความคิดเชิงบวกหรือ
สร้างสรรค์ (Positive thinking) ซึ่งเป็นไปแนวทางของ นฤดล ดาวดวง (2554 : 27-28) ที่
สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความสามารถของบุคคลที่มีความแตกต่างกันหลังจากได้เรียนรู้
หรือได้รับการอบรมสั่งสอน ตลอดจนความพยายามที่จะฝึกฝนจนเกิดทักษะที่ต้องการ ความสนใจ
และความถนัดของแต่ละบุคคลหลังจากได้รับจากการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการวิจัยของ วนิดา
หล้าอ่อน (2553 : 91 – 92) พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้จากการพัฒนาชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาของครูทั้ง 4 กิจกรรม หลังใช้
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติทันที โดยรวมรายด้าน ครูมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนจิตอาสาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีค่ รูมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนจิตอาสามากที่สุด คือ ด้านความเสียสละ และด้านความมีวินัย รองลงมา คือ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาของครูและนักเรียนทั้ง 4 กิจกรรม หลังใช้
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารเห็นว่า โดยรวมรายด้าน ครูมี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีค่ รูมี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสามากที่สุด คือ ด้านความเสียสละ และด้านความมีวินัย รองลงมา
คือ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก รูปแบบการบริหารจัด
กิจกรรมจิตอาสา ได้สร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน สร้างแนวทางและ
ปลูกจิตสานึกให้ครูและนักเรียนอย่างยั่งยืน ได้นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งรูปแบบการ
บริหารจัดกิจกรรมจิตอาสา ได้สร้างองค์ประกอบของจิตสาธารณะที่ครอบคลุม 3 ด้าน คือ
ความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติ และจิตสานึกในบุคคล 3 ด้าน คือ จิตสานึกเกี่ยวกับตนเอง
จิตสานึกเกี่ยวกับผู้อื่น และจิตสานึกเกี่ยวกับสังคม หรือจิตสาธารณะ ซึ่งจิตสานึกที่คนไทยขาดมาก
คือ จิตสานึกสาธารณะ ที่ควรปลูกฝังให้มีมากเพิ่มขึ้นและควรปลูกฝังให้ครบ 3 องค์ประกอบ คือ
ด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พวงทอง อินใจ และ
คณะ (2557 : 11) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีจิตอาสา พบว่า 1. การมีทัศนคติที่รับรู้ว่าตนเองมี
คุณค่าเพียงพอและรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องกระทาหรือไม่กระทา 2. การมีความยินดีที่ได้ทา
ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เชื่อมั่นว่าตนทาได้ 3. เป็นผู้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนทา ทาอย่าง
มีความสุขไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 4. รู้สึกทนไม่ได้ที่ตนเองมองข้ามผ่านไปโดยไม่ให้ความร่วมมือ5. เป็น
คนมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และสอดคล้องกับแนวคิดของ กรวัฒน์ สิริปญโญ (2561 : 31)
ที่กล่าวว่า ผู้มีจิตอาสาต้องประกอบด้วย 1) สร้างวินัยในตนเอง 2) ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
3) ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม 4) ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ (2555 : 160 – 165) ผลการวิจัย พบว่า 1.

23

ชาวชุมชนได้ให้ความหมายจิตอาสา คือ การกระทาด้วยใจจริง ช่วยเหลือด้วยความ บริสุทธิ์ใจ ทา
ประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เท่าที่ตนทาได้ อย่างไม่อยู่นิ่งเฉย เพื่อที่จะนาชุมชนไปสู่ความ เข้มแข็งด้วยการที่
เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และในด้านองค์ประกอบ/คุณลักษณะของผู้มีจิตอาสา คือ เป็นผู้ทพี่ ร้อมจะ
เสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้งด้านเวลา และเป็นผู้ทมี่ ีความเมตตา มีความซื่อสัตย์
โดยประพฤติตนเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับผู้อื่นด้วยการยึดคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับมีความความ
ขยันอดทน และเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นได้ ถ่ายทอดความความรู้
ความสามารถของตนให้กับผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นาและมีความกระตือรือร้น 2. การขัดเกลาทาง
สังคมผ่านสถาบันต่าง ๆ คือ 1) ครอบครัว ได้แก่ การอบรม/สั่งสอน ด้วยวาจา การทาตนให้เห็น
เป็นแบบอย่าง การลงโทษ การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล สร้างกฎเกณฑ์/ข้อตกลงร่วมกัน การ
ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ศาสนา ได้แก่ การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา สร้างกฎเกณฑ์/ข้อตกลงร่วมกัน
การให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3) โรงเรียน ได้แก่ การอบรม/สั่งสอน ด้วยวาจา การลงโทษ การให้
รางวัล การทาให้เห็นเป็นแบบอย่าง 3. การเปรียบเทียบการขัดเกลาทางสังคมแต่ละสถาบัน วิธีการที่
ทุกสถาบันใช้คือการขัด เกลาทางสังคม ทั้งครอบครัว ศาสนาและโรงเรียน ได้ใช้มากที่สุดคือ การ
อบรม/สั่งสอนด้วยวาจา และวิธีการทาให้เห็นเป็นแบบอย่าง รวมถึงวิธีการลงโทษ ทั้งวาจา และตี
ด้วยไม้เรียว ในการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูหลัก ๆ ที่ทุกสถาบันให้ความสาคัญในการอบรม
เลี้ยง ดู ได้แก่ วิธีการอบรมที่เหมือนกันทั้งสามสถาบัน คือ การอบรม/สั่งสอนด้วยวาจา และวิธีการ
ทาให้ เห็นเป็นแบบอย่าง เมื่อพิจารณาเฉพาะในวิธีการลงโทษและวิธีการจูงใจให้รางวัล พบว่า
สถาบันที่ นา มาใช้คือ ครอบครัวและโรงเรียน ในขณะที่สถาบันทางศาสนาไม่เน้นใช้วิธีการนี้ ส่วน
วิธีการให้ เรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันที่ใช้วิธีนี้มากที่สุดคือ ครอบครัวและศาสนา สาหรับวิธีการสร้าง
กฎเกณฑ์ ร่วมกันนั้น สถาบันครอบครัวได้นามาใช้ ข้อเสนอแนะสาคัญคือสถาบันในการขัดเกลาทาง
สังคมเกี่ยวกับการเลี้ยงดู/กล่อมเกลา และ หน่วยงานการพัฒนาต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
จะต้องพึ่งพากันโดยวิธีการในการขัดเกลาใน ระดับบุคคลเริ่มจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัว และใน
ระดับของการรวมกลุ่มซึ่งอยู่ในรูปแบบของการได้เข้ารวมกลุ่มในชุมชน ศาสนาและโรงเรียน
5. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่มตี ่อรูปแบบ
การบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติ โดยรวม พบว่า ผู้เรียน ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหาร โดยรวมผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เมื่อ
จาแนกตามขั้นตอนการบริหารของเดมิ่ง พบว่า ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด นอกนั้นทุกขั้นตอน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขั้นตอนการปรับปรุง (A) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ และด้านการวางแผน ส่วนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามจิตอาสาของโรงเรียนกัลยาณ
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วัตร โดยรวม ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด มี 3
ด้าน เรียงลาดับดังนี้ เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเสียสละ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
และด้านความมีวินัย นอกนั้น ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความสามัคคี เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีการบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบการบริหารแบบ PDCA คือ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติตามแผน)
Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) Act (ปรับปรุงแก้ไข) เหตุทผี่ ลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก
รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสามีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในทุกขั้นตอน เช่น การประเมินกิจกรรม การติดตาม นิเทศการทา
กิจกรรม การประชุมกาหนดนโยบาย การวิเคราะห์แผนพัฒนา การกาหนดงบประมาณ กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือวัดที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็นและเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ โกสุม สวัสดิ์พูน (2555 : 56) ทีส่ รุปไว้ว่า การวัดความ
พึงพอใจเป็นการตรวจสอบทัศนคติของบุคคลที่มี ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การตรวจสอบต้องเป็นระบบมีแบบ
แผนที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดได้หลายแบบและเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร เพ็ชร์พราว (2551 : 55) พบว่า ความพึง
พอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
โดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหาร
งบประมาณ ตามลาดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี ดวงสิน (2553 : 69) พบว่า
ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมือง
กระบี่ ตามขอบข่ายการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารวิชาการ
6. เปรียบเทียบการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสาของนักเรียนทั้ง 4
กิจกรรม หลังจากที่ใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสา ผ่านไป 4 สัปดาห์กับคะแนน
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา หลังจากที่ใช้รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสา
หลังใช้รูปแบบทันที อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.14 คะแนนการประเมินซ้าเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมจิตอาสา หลังจากที่เรียนจบแล้ว 4
สัปดาห์ นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา อยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 นั่นแสดงว่านักเรียนยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา
ไม่แตกต่างจากการประเมินหลังการใช้รูปแบบทันที ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ นั่นแสดงให้เห็น
ว่านักเรียนยังคงมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา ไม่เปลี่ยนแปลง เหตุทผี่ ลการวิจัยเป็นเช่นนี้

25

เนื่องจาก โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้น้อมนาพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสู่การปฏิบัติ ประกอบกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วทาการคัดเลือกกิจกรรม
จิตอาสาให้เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนานักเรียน บุคลากร และชุมชนในท้องถิ่น ให้มีความเสียสละ
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยในตนเอง ความสามัคคี และความมีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย
กิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมครอบครัวพอเพียง กิจกรรมสภา
นักเรียน และกิจกรรม ร.ด. จิตอาสา โดยนอกจากคณะครูในโรงเรียนกัลยาณวัตรแล้วยัง
ประกอบด้วยเครือข่ายร่วมพัฒนา ดังนี้ 1. ผู้ปกครองนักเรียน 2. ชุมชนเขตพื้นที่บริการ 3.
โรงเรียนเครือข่าย 4. หน่วยงานทางราชการอื่น อีกทั้งผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา การ
บริหารกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้ใช้วงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือ วงจรการ
บริหารงานคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีรณันต์ สุขสมบูรณ์ (2553 : 57) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับประจงศักดิ์ สถิตน้อย (2553 : 65) ได้ทาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของครู และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีทอง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต
2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อ
สนองตอบพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สามารถประมวลเป็นข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ควรนาผลการวิจัยด้านการบริหาร ขั้นตอนการปฏิบัติไปใช้กับโรงเรียน
2. ควรนาผลการวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา ด้านความเสียสละ ไป
ใช้กับโรงเรียน
3. ควรนาผลการวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา ด้านความซื่อสัตย์ ไป
ใช้กับโรงเรียน
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4. ควรนาผลการวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา ด้านความมีวินัย ไปใช้
กับโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากระบวนการบริหารในด้านการวางแผนในสถานศึกษา
2. ควรมีการศึกษากระบวนการในด้านการตรวจสอบ ในสถานศึกษา
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตตนในด้านความมีวินัยของนักเรียน
4. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนจิตอาสา ด้นความสามัคคีของ
นักเรียน
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