ก
ชื่ อเรื่ องวิจัย : การเสริ มสร้างความเป็ นคนดีตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยนโดยใช้กลยุทธ์
THALANG MODEL โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปี การศึกษา 2561-2562
ชื่ อผู้วจิ ัย : นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ปี การศึกษา : 2561-2562

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1. เสริ มสร้างความเป็ นคนดีตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยนโดย
ใช้กลยุทธ์ THALANG MODEL โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปี การศึกษา 2561-2562 2. เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะความเป็ นคนดีตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต หลังการ
พัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 3. เพื่อศึกษาคุณภาพผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต หลังการ
พัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครื อข่ายชุมชน ที่มีต่อการเสริ มสร้างความเป็ นคนดีตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ THALANG MODEL โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ตหลังการพัฒนา ปี การศึกษา
2561-2562
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรี ยน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 320 คน
และปี การศึกษา 2562 จํานวน 320 คน ครู ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 จํานวน 80 คน
ผูป้ กครอง ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 จํานวน 320 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 จํานวน 13 คน และเครื อข่ายชุมชน ปี การศึกษา
2561 และปี การศึกษา 2562 จํานวน 27 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมทั้งสิ้ น 6 ฉบับ
มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 3 ฉบับ
ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง .93-0.98 และแบบ
บัน ทึ ก ผลสั ม ฤทธิ์ ระดับ สถานศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 2561-2562 หลัง การพัฒ นา ตามสภาพจริ ง
แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2561-2562 ตามสภาพจริ ง และแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 ตามสภาพจริ ง สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป SPSS version 18

ข
ผลการวิจัยพบว่ า
1. ระดับ คุ ณ ภาพการเสริ ม สร้ า งความเป็ นคนดี ต ามอัต ลัก ษณ์ ผูเ้ รี ย นโดยใช้ก ลยุท ธ์
THALANG MODEL โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปี การศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพการปฏิบตั ิระดับมากและเมื่อ
พิจารณาจําแนกเป็ นรายกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด ( X =3.80, S.D.= 0.75) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน ( X =3.67, S.D.= 0.55)
อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ( X =3.61, S.D.= 0.65) อยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพการปฏิบตั ิระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาจําแนกเป็ นรายกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.61, S.D.= 0.51) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน ( X =4.50,
S.D.= 0.62) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนกลุ่มครู และกลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ( X =4.54, S.D.=
0.47,0.64) อยูใ่ นระดับมากที่สุด เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
2. คุณลักษณะความเป็ นคนดีตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยนโดยใช้กลยุทธ์ THALANG MODEL
โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของครู
และผูป้ กครอง พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็ นรายกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =3.57, S.D.= 0.64) อยู่ในระดับมาก
รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง ( X =3.64, S.D.= 0.67) อยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก และมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า กลุ่มผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.53, S.D.= 0.65)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( X =4.43, S.D.= 0.65) อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
3. คุณภาพผูเ้ รี ยน จําแนกเป็ น
3.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ระดับ สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นถลาง จัง หวัด ภู เ ก็ ต หลัง การพัฒ นา
ปี การศึกษา 2561-2562 พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 2.88 เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามระดับชั้น พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย GPA สู งสุ ด เท่ากับ 3.16 รองลงมาได้แก่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 3.02 ส่ วนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย GPA ตํ่าสุ ด
เท่ากับ 2.63

ค
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 2.92 เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามระดับชั้น พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5มีค่าเฉลี่ย GPA สู งสุ ด เท่ากับ 3.15 รองลงมาได้แก่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย GPA เท่ากับ 3.10 ส่ วนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย GPA ตํ่าสุ ด
เท่ากับ 2.72 สอดคล้องตามสมมติฐาน
3.2 สมรรถนะสํา คัญ ของนัก เรี ย นตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นเมื องถลาง
จังหวัดภูเก็ต หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 พบว่า
ปี การศึ กษา 2561 โดยภาพรวมสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนทั้ง 5 สมรรถนะ
อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป มากกว่าร้อย 80 (ระหว่างร้อยละ 84.20-85.78)
ปี การศึ กษา 2562 โดยภาพรวมสมรรถนะสําคัญของนักเรี ยนทั้ง 5 สมรรถนะ
อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไปมากกว่าร้อยละ 85 (ระหว่างร้อยละ 87.73-88.44) สอดคล้องตามสมมติฐาน
3.3 คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
เมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 พบว่า
ปี การศึ ก ษา 2561 โดยภาพรวมคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นทั้ง
8 ประการ อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป มากกว่าร้อยละ 90 (ระหว่างร้อยละ 91.29-93.08)
ปี การศึ ก ษา 2562 โดยภาพรวมคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นทั้ง
8 ประการ อยู่ในระดับดีข้ ึนไป มากกว่าร้อยละ 95 (ระหว่างร้อยละ 95.08-96.77) สอดคล้องตาม
สมมติฐาน
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เครื อข่ายชุมชน ที่มีต่อการเสริ มสร้างความเป็ นคนดีตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยนโดยใช้กลยุทธ์ THALANG
MODEL โรงเรี ยนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย ( X =3.77, S.D.= 0.27)
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =3.95, S.D.=
0.29) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน ( X =3.92, S.D.= 0.34) อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนกลุ่ม
เครื อข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ( X =3.55, S.D.= 0.41) อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย ( X =4.66, S.D.= 0.18)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.84,
S.D.= 0.29) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( X =4.66, S.D.= 0.25) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ( X =4.58, S.D.= 0.32) อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

ง
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการบริ หารจัดการผูบ้ ริ หารควรสร้ างองค์ความรู ้ ใ ห้ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยรู ้ และ
เข้าใจในการเสริ มสร้างความเป็ นคนดีตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน โดยใช้กลยุทธ์ THALANG MODEL
เพื่อนําไปสู่ การตั้งเป้ าหมายร่ วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เกิดความตระหนักรู ้ และร่ วมลงมือ
ปฏิบตั ิ และนําไปสู่ เป้าหมายที่กาํ หนดได้
2. ด้านการพัฒนาครู ผูบ้ ริ หารควรสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ครู มีเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเอง มีการสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์ และประสานกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของครู โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย และส่ งเสริ มให้ครู ได้นาํ ความรู ้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิจริ งกับนักเรี ยน และส่ งเสริ มให้มีการประเมินนักเรี ยนตามสภาพจริ ง และ
สร้างเครื อข่ายการพัฒนาเพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนด อีกทั้งการส่ งเสริ มการเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของครู ให้ครอบคลุม “มารยาทดี มีวินยั ใส่ ใจจิตอาสา” เพราะแบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคําสอน
3. ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชา
หน้าที่พลเมือง และนําไปสู่ การเป็ นพลโลก และในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ได้นาํ เอาอัตลักษณ์ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
ตามหลักสู ตร ไปบูรณาการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบ
บูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS เป็ นกิจกรรมตามจุดเน้นในการเสริ มสร้างความเป็ นคนดี
ตามอัตลักษณ์ผเู ้ รี ยนของโรงเรี ยนเมืองถลาง ได้อย่างยิง่ (THALANG MODEL)
4. ด้านกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนควรให้ความสําคัญกับกิ จกรรมส่ งเสริ มศักยภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ไทย ดนตรี สากล นาฏศิลป์ วัฒนธรรมไทย กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเหล่านี้ เป็ น
จุดเน้นการเสริ มสร้างความเป็ นคนดีของนักเรี ยนได้อย่างดียงิ่ เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้คู่การปฏิบตั ิ เรี ยนรู ้
อย่างมีความสุ ข นอกจากนี้ กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิโดยนักเรี ยน และเพื่อนํานักเรี ยน
เช่น กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา กิจกรรมสภานักเรี ยน กิจกรรมบันทึกความดี และกิจกรรมนักเรี ยน
แบบอย่างแห่ งความดี จะช่วยซึมซับความเป็ นคนดี สร้างคนดีให้กบั สังคมได้อย่างดียงิ่
5. ด้านสิ่ งแวดล้อม ควรจัดสภาพแวดล้อมทางด้านจิ ตใจ โดยน้อมนําพระราชกระแส
รับสั่งที่ว่า “ครู รักเด็ก เด็กรักครู ” ให้นกั เรี ยนมีน้ าํ ใจช่วยเหลือกัน นักเรี ยนมีความรู ้ “รักสามัคคี”
มาเป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ และจัด บรรยากาศทุ ก พื้ น ที่ ใ นโรงเรี ย นให้ เ ป็ นครู ที่ พู ด ไม่ ไ ด้ เพราะ
บรรยากาศเหล่านี้ จะช่วยกล่อมเกลาชีวิต จิตใจ ของนักเรี ยนให้มีความละเอียดอ่อน และเป็ นคนดีได้

จ
ข้ อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการเสริ มสร้างความเป็ นคนดีของนักเรี ยนที่ปรากฏ
ต่อครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน และสังคมในเขตบริ การของโรงเรี ยน
2. ควรมีการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนในรู ปแบบ และ
หรื อ ลัก ษณะอื่ น ๆ อย่า งหลากหลาย เพื่ อ นํา ไปสู่ ก ารประยุก ต์ใ ช้ใ นการเสริ ม สร้ า งคนดี ใ ห้กับ
บ้านเมืองอย่างกว้างขวาง

