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บทคัดย่อ 
 

 การพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยใช้ TADS MODEL โรงเรียนระโนด ปี
การศึกษา 2562-2563  วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันานกัเรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช ้TADS MODEL 2) 
ศึกษาการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยใช้ TADS 
MODEL โรงเรียนระโนด หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2562-2563 3) ศึกษาระดบัคุณภาพการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนกัเรียน หลงัการพฒันา โดยใช้ TADS MODEL โรงเรียนระโนด ปีการศึกษา 2562-2563   4) 
ศึกษาพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน หลงัการพฒันา โดยใช ้TADS MODEL 
โรงเรียนระโนด ปีการศึกษา 2562-2563  และ 5) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่าย ต่อการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน 
โดยใช ้TADS MODEL โรงเรียนระโนด ปีการศึกษา 2562-2563   ระยะเวลาในการด าเนินการพฒันา 2 ปี
การศึกษา โดยเร่ิมตน้ในเดือน พฤษภาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา  ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 1) นกัเรียน ท่ีเรียนในปีการศึกษา 2562 และ 2563 จ านวนรวม 445 
คน  2) ครู ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 48 คน  3) 
ผูป้กครอง ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 จ านวนรวม 445 คน  4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี
การศึกษา 2562 และ 2563 จ านวน 13 คน และ 5) บุคลากรภาคีเครือข่าย ปีการศึกษา 2562 และ 2563 จ านวน 
21 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบ  แบบประเมินตนเองของนกัเรียน และแบบสังเกต
พฤติกรรมนกัเรียน   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS VERSION 18  หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวจัิยพบว่า  

1. คุณภาพการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน ท่ีไดรั้บการพฒันาในปีการศึกษา 2562-
2563 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาแต่ละ
กลุ่มท่ีเป็นผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก 

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่ม
ท่ีเป็นผูป้ระเมิน พบวา่ กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มนกัเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 



2. ระดบัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน ตามความ
คิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน 
ปรากฏผล ดงัน้ี         

   ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก  โดยกลุ่มครู มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดบัมาก ส่วน
กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก      

 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยกลุ่มครูมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินตนเองของนกัเรียนเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนกัเรียน หลงัการพฒันา ปรากฏผล ดงัน้ี   
         ปีการศึกษา 2562 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้น
สังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นเพื่อน และดา้นตนเอง อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้น
ครอบครัว มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 ปีการศึกษา 2563 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า  
ดา้นสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นตวัเอง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นต
รอบครัว และดา้นเพื่อน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เช่นกนั สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน     

4. แสดงผลการเปรียบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นกัเรียน โดยครูท่ีปรึกษาเป็นผูส้ังเกต หลงัการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน พบวา่ ปีการศึกษา 
2562 พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน ทั้ง 3 ดา้น มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ ระหวา่ง 90.56-93.45 และปีการศึกษา 2563 พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักเรียน ทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียร้อยละ ระหว่าง 94.77-95.54 แสดงให้เห็นว่า 
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรีน ปีการศึกษา 2563 มีการพฒันาสูงกว่า ปีการศึกษา 
2562 ทุกดา้น สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

5. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  ผูป้กครอง  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียน โดยใช ้TADS MODEL โรงเรียนระ
โนด ปีการศึกษา 2562-2563 จ าแนกตามกลุ่มผูป้ระเมิน พบวา่  
 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม ทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาแต่ละกลุ่มท่ีประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนกลุ่มนกัเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก   

 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม ทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาแต่ละกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉล่ียต ่ าสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  1.1 ดา้น Trust : ความไวว้างใจ เช่ือใจ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากทุกภาค
ส่วนท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อกระชับความสัมพนัธ์ให้เกิดความเช่ือใจและไวว้างใจท่ีสอดคล้องกบับริบท              
และสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียน โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย 
   1.2 ดา้น Access : ช่องทางการเขา้ถึงปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน โรงเรียนควรจดักิจกรรมหรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงเพื่อใหเ้ขา้ถึงตวัตนและปัญหาของนกัเรียน 
   1.3 ดา้น Development : การพฒันาโรงเรียนหรือครู ควรน ามาตรฐานโรงเรียนคุม้ครองเด็ก
มาเป็นแนวทางในการพฒันาใหค้รอบคลุมทุกมาตรฐาน และเนน้การสร้างวินยัเชิงบวกในการส่งเสริมพฒันา
หรือแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน 
   1.4 ด้าน Self-esteem : การเห็นคุณค่าในตนเอง การสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน
โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้จากการปฏิบติั เพื่อให้เขาได้เกิดความภาคภูมิใจและ             
เห็นคุณค่าในตนเอง วา่เขาคิดได ้คิดเป็น และท าได ้เป็นการสร้างการยอมรับและใหโ้อกาสนกัเรียน 
   


